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Forretningsudvalget (FU) 

i 4. hovedkreds. 
 

Formand: 

Svend Erik Kramer  

Ellundvej 4 

Bov 

6330 Padborg 

Tlf.: 74 67 26 01 

Email: hk4@skak.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.: 75 38 48 40 mobil: 50 42 81 88  

Email: formanden@vejenskakforening.dk  

 

Holdturneringsleder: 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 75 41 04 64 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

Juniorleder: 

Hansjørgen Clausen 

Æblehaven 5 

6320 Egernsund 

74 44 22 98 

E,mail: majbritclausen@mail.dk 

 

Redaktion  

 

Helge Andersen 

Solvang 14 

6340 Kruså 

74 67 87 03 

E-mail: hegili@post.tele.dk 

 

Webmaster 

 

Karsten Fyhn 

 

 E-mail: kfyhn@tiscali.dk 

 

4. Hovedkreds’ hjemmeside: 

 

http://www.4hk.dk 

 

 

Dette nummer. 

 
Det vigtigste i dette nummer er selvføl-

gelig det dramatiske formandsmøde i fe-

bruar. Da alt var linet op til et splittende 

kampvalg, hvor hver kandidat ville få 8-9 

stemmer, fandt man et kompromis. 

Vi fik en ny formand, men vi beholdt den 

gamle i FU. Det var en rigtig god løsning. 

 

Tak til Hansjørgen Clausen for det store 

arbejde han har lavet som formand. Held 

og lykke på det nye job, som juniorleder. 

 

Tak til Uwe Hansen for hans store indsats 

i FU. 

mailto:hk4@skak.dk
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:kfyhn@tiscali.dk
http://www.4hk.dk/
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Formanden gør status 

 

Sønderjydsk Skak - status her og nu! 
 

Det er nu godt en måneds tid siden, un-

dertegnede blev valgt som ny formand for 

hovedkredsen. 

Ganske mange har siden sendt mails eller 

ringet, ja et par stykker har endda sendt et 

brev med opfordring til, at vi i FU skulle 

beskæftige os med dette eller hint. 

Ganske fint alt sammen og det vidner trods 

alt om, der er grøde i hovedkredsen, og at 

rigtig mange bekymrer sig om hovedkred-

sens ve og vel. 

De fleste henvendelser er jeg enige i, og vil 

derfor offentliggøre en liste over de tiltag, 

der især vil blive taget hul på i den kom-

mende sæson. 

   

1. Holdturneringen – nyt system skal ind-

føres med opstart ved starten af sæsonen 

2007-08. 

    Dette blev pålagt af generalforsamlin-

gen, for at vi kan give klubberne og med-

lemmerne den samme service, som gives i 

andre hovedkredse, og ingen vej fører her 

forbi. Men vi savner stadig en ny holdtur-

neringsleder, ellers hjælper det hele jo li-

gesom ikke ret meget – nyt eller gammelt 

system, en holdturneringsleder skal der til. 

Jeg ved, der findes mange, der kan klare et 

sådant job -  så meld jer!       

 

2. Afholdelse af kursus for kampledere 
specielt rettet mod vore divisionsklubber 

til afhjælpning af et akut behov. Flere har 

gjort mig opmærksom på, at også andre 

kunne have interesse heri bl.a. klub – og 

holdledere fra mindre klubber, så jeg vil 

snarest sende en skrivelse rundt til disse 

også. 

 

3. De støtteordninger, der findes indenfor 

DSU regi, skal frem i lyset. Der er ikke 

mange af vore klubber, der kender disse og 

i hvert fald ikke ret mange, der benytter 

disse ordninger. Da hovedkredsen i nogle 

af ordningerne faktisk er den faktor, der 

afgør om en klub får støtte eller ej – vil vi i 

FU prøve at indføre nogle regler og ret-

ningslinier herfor samt lave en lille oplys-

ningskampagne til efteråret. 

 

4. Hovedkredsens vedtægter vil blive 

gennemgået og gennemarbejdet på ny, og 

såfremt der på grund af tidens tand eller 

andet bliver nødvendigt med ændringer, vil 

disse blive udsendt i god tid før næste års 

generalforsamling. 

 

5. Juniorskak  Ganske få klubber i ho-

vedkredsen har egen børne- og juniorafde-

ling – det er noget i vore ”store” klubber, 

men at det også kan lade sig gøre i en min-

dre klub, vidner arbejdet og succesen i 

Vojens Skakklub fint om. Jeg vil naturlig-

vis lade det være op til vor nye juniorleder 

om at komme med et udspil på området, 

men vi bliver alle sammen,  klubber som 

FU nødt til at fokusere mere på nytilgan-

gen af unge mennesker i den kommende 

sæson. Vi kan bestemt lære af de klubber, 

der har mange børn og juniorer – hvordan 

gør de? – de fleste ting kan jo kopieres.    

 

Ovennævnte er stort set de områder – for-

mænd og andre medlemmer har henvendt 

sig omkring. 

 

Vore faste arrangementer: 

 

Pokalturnering, SGP og S-EMT kører jo 

videre, som vi kender dem. 

 

Derudover skulle den længe ventede skak-

server fra DSU  være lige på trapperne og 

ventes klar til brug til efteråret. Jeg ved 

forhåbentlig noget mere efter HB- og dele-
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geretmødet i påsken og vil vende tilbage 

når nyt og nærmere foreligger. 

 

 

Adfærd og etik i Sønderjysk Skak 
 

En del formænd og klubledere har også 

benyttet lejligheden til at beklage sig over 

en uheldig adfærd og tendens blandt nogle 

af vore medlemmer. 

En hel del spillere overholder nemlig slet 

ikke de deadlines og frister, der gives af 

arrangører til de forskellige EMT´ er og 

hurtigturneringer – spillerne venter sikkert 

ikke af ond mening med at melde sig til, 

men snarere af uvidenhed om hvilket eks-

tra arbejde, der dermed ofte påføres arran-

gørerne. 

Mange arrangører har nemlig frister meget 

tæt på selve arrangementet, man vil gerne 

have så mange som muligt med. Straks 

efter tilmeldingsfristens udløb går man så i 

gang med at lave programmer, skemaer, 

tavler og spillekort m.v., og så kommer der 

disse eftertilmeldinger. Man kunne selv-

følgelig vælge at sige, der er lukket, men 

da vi som ofte er få i forvejen - er hver 

ekstraspiller jo velkommen – og så må ar-

rangøren ofte til at lave helt nyt materiale 

igen, og det kan være et ganske omfattende 

og tidskrævende arbejde – så et lille hip, 

meld jer i god tid næste gang og respekter 

de frister, der gives af arrangørerne – det 

giver den bedste turnering for alle!    

 

 

Svend Erik Kramer      

 

 

 

 

 

   

 

 

Sønderjysk Mesterskab 2007 

 

Datoerne for det sønderjyske mesterskab 

ligger nu fast: 

 

Der spilles 7 runder, nemlig 3 søndage 

med 2 runder og 1 lørdag med sidste 

runde: 

 

Søndag, 9. september, kl. 9.00 – 18.00, 

runde 1 og 2 

Søndag, 16. september, kl. 9.00 – 18.00, 

runde 3 og 4 

Søndag, 23. september, kl. 9.00 – 18.00, 

runde 5 og 6 

Lørdag, 29. september, kl. 13.00 – 18.00, 

runde 7. 

 

Vi arbejder på at få et spillested i 

Agerskov, der er så centralt som muligt i 

hovedkredsen, hvis det stadig skal være i 

vores kommune. 

 

Spilletiden bliver 2 timer pr. spiller til hele 

partiet. 

Spillesystemet afhænger af deltagerantal, 

men en inddeling i 8 mands grupper vil 

blive tilstræbt. 

 

Vi informerer på hjemmesiden i løbet af 

sommeren, men har I spørgsmål er I 

velkomne til at kontakte undertegnede . 

 

 

 

Vagn Lauritzen   
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Generalforsamlingsreferatreferat  

Deltagere: 
Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK), 

Helge Andersen (HA) Dansk Skakklub 

Flensborg.- Rudolf Mach (RM) Dansk Skak-

klub Oversø-Frørup. – Walter Bornhöft 

(WB), Ulrich Althüser (UA) Fribonde Flens-

borg. – Gerhard Kühnen (GK) Gråsten 

Skakklub.- Erik Lund-Petersen (ELP) Ha-

derslev Skakklub Allan Hye (AH), Claus 

Mogensen (CM) Hejls Skakklub -Fravær 

uden Afbud Lunderskov Skakklub. – Fravær 

med afbud Løgumkloster Skakklub.- Vagn 

Lauritzen (VL) Ribe Skakklub.- Jørgen Niel-

sen (JN), Peter Pharsen (PP) Skakklubben 

Alssund. - Broder Petersen (BP), Karsten 

Fyhn (KF) Tønder Skakklub.-  Niels Fal-

sig(NF), Jens Karl Petersen (JKP) Vamdrup 

Skakklub.- fravær uden afbud Vojens Skak-

klub.- Morten Jessen (MJ) 

FU:Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

Frede Andersen, Vojens (FA) Herman Pe-

tersen, Ribe (HP) Søren Krabbenhøft, Vejen 

(SK) Uwe Hansen, Aabenraa (UH) 

1. Valg af dirigent 

Formanden (HJC) bød velkommen, og fo-

reslog Niels Falsig som dirigent; der frabad 

sig ansvaret og i stedet pegede på Vagn Lau-

ritsen, der modtog valget. 

2. Formandens beretning.  
Da Formandens Beretning har været offent-

liggjort på 4. HK´s hjemmeside og udsendt 

til klubformænd, et stykke tid, blev den ikke 

gennemgået, men suppleret med: 

Formanden har været til HB-møde i Nyborg 

21/1. Her blev DM fastlagt: Landsholdsklas-

sen (2300+) skal have imellem 24 og 128 

deltagere for at kunne afvikles; som en 

schweitzer i øvrigt. 

Skakserver-arbejdet er i fuld gang, og det 

forventes at en demo-model i påsken. Den 

egentlige opstart bliver engang i efteråret. 

HB havde indbudt skoleskakrepræsentanter 

til møde for at se på samarbejdsmuligheder. 

DSU har ikke bebudet kontingentstigning. 

Det er på klubniveau at synliggørelsen af 

skak skal ske, men der er et godt ungdoms-

arbejde i gang i hovedkredsen. 

3. Godkendelse af Formandens beret-

ning 

(NF): Niels benyttede punktet til at rejse 

kritik af FU. SGP-udvalget kommunike-

rede på email, lagde alt på hjemmesiden, 

og fik kommentarer fra alle, det fungerede 

fint, det gør kommunikationen mellem FU 

og skakspillerne ikke i så høj grad. Affæ-

ren med Fredes bemærkning information, 

affødte en heftig diskussion på 4 HK´s de-

batforum, hvor FU glimrede med deres 

fravær. FU korreksede ikke Frede. Af øv-

rige fejl var placeringen af SEMT, og ge-

nerelt mangler FU overblik, engagement 

og ansvar. 

FA: Frede replicerede, at han ikke har no-

get at udsætte på SGP-udvalget eller Svend 

Erik Kramer. Desuden er det underligt at 

kritikken ydermere falder over på forman-

den. SEMT-placeringen blev nøje planlagt. 

Den i referatet fremkomne bemærkning 

skulle ikke have været ført til protokols, da 

det var en intern sag. 

ELP: Amtsmesterskabet i skoleskak faldt 

sammen med en SGP-runde. Problemet her 

var at Erik´s medarrangør går bort og efter-

lader Erik med hele ansvaret, og var i 

skyndingen ikke opmærksom på SGP, 

hvilket var dybt beklageligt, men da det 

blev opdaget, var det for sent, så der var 

ikke andet at gøre end at gennemføre.  

Alle klubber skulle være pisket til at lægge 

alle deres aktiviteter ind på kalenderen på 

vores hjemmeside. 

JN: Manglende dementi, der skete ikke en 

rettelse. 

4 HK skal have noget computerprogram til 

TL 

SEK: Jeg har ikke fået dementi før nu! 

Med hensyn til Hovedkredsturneringen 

kan ratingen ikke komme hurtigt nok 

ELP: Jeg ved at Kramer stiller op til for 
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mand, men lad os nu kalde en skovl for en 

skovl. Jeg har hørt ordet splittelse vi skal 

ikke hen hvor vi ikke kan se hinanden i øj-

nene; vi er her for spillets skyld. 

SEK: Ikke uenig. Jeg stiller op, fordi jeg er 

blevet bedt om det, og fordi FU trænger til 

en saltvandsindsprøjtning. 

VL: Vi nåede vist længere rundt end kritik 

af formandens beretning, men lad mig runde 

af med at konstatere det er svært at planlæg-

ge både SEMT og SGP  

formandens beretning blev enstemmigt god-

kendt 

4. Kassererens beretning.  

Kassereren (FA) forklarede at underskuddets 

størrelse, beroede på nogle uforudsete ud-

gifter. Egenkapitalen udgør 54119,-. Der er 

tilgodehavender på 11220,- i kontingent så 

kassereren opfordrede forsamlingen at gå 

hjem til klubbens kasserer og få styr på 

medlemmerne, og få gjort rent bord inden 

hvert årsskifte. 

I øvrigt har det været så svært at få reviso-

rerne samlede, at regnskabet først for 10 mi-

nutter siden er blevet godkendt!    

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

og budget 

JKP: Frede´s system virker meget tungt. 

Efter min bedste overbevisning mangler der 

4000 i medlemskontingent. I Tønder fik vi 

for lille en afregning, som blev tilrettet til 

det rigtige antal medlemmer, så en opfor-

dring til alle: ”Gå hjem til jeres kasserere og 

få afstemt medlemsantallet” 

FA: Det er ind- og udmeldinger der er pro-

blemet. DSU`s system er meget trægt, med-

lemmer forsvinder ikke så hurtigt i DSU, og 

regningen for tidligere medlemmer er der 

kun et sted at sende hen, og det er til klub-

berne. 

CM: Selvfølgelig er det rigtigt at kontingent 

og medlemmer bør stemme, udover at der er 

restancer og æresmedlemmer. Frede´s pro-

blem er også at klubberne ikke betaler retti-

digt og på beløbet. 

FA: Budgettet udviser underskud på 

7000,- for pokalskak, dette skyldes at der 

er indregnet Buffet på Nyborg Strand for 

vinderne af Pokalskak i Tønder. 

SEK: Hvor er de 3000,- til SGP? 

FA: De kommer først i regnskabet i 2007 

RM: Det jeg ikke forstår er, at vi har 

54.000,- i kassen men ikke nogle rente-

penge, især ikke når man ved at indlåns-

renterne er ganske høje i Danmark for ti-

den. 

FA: Underskuddet kommer også af geby-

rer og vekselpenge fra de sydslesviske 

klubber. 

NF: Det er en god ide med at sætte pen-

gene i banken, men det er også nyt med de 

4 %  

FA: Vi er ikke en investeringforening, 

men det er da ikke umuligt. 

Der var nogen diskussion omkring et even-

tuel beløbsramme, og om hvor store 

reserver der skulle være til rådighed til 

uforudsete udgifter, og diskussionen af-

rundedes af: 

FA: Vi skal passe på med ikke at binde os. 

Efter endt diskussion blev regnskab og 

budget vedtaget enstemmigt. 

6. Hæderstegn m.m. 
Redaktøren af vores blad ”Nyt fra Sønder-

jydsk Skak”, Helge Andersen, er blevet 

indstillet til DSU Hæderstegn, for en ind-

sats der vist taler for sig selv; en opgrade-

ring fra sidste års ”rosende omtale”. Et 

klart skulderklap til en person, der ikke har 

de allerbedste arbejdsvilkår, idet det vist er 

permanent agurketid. 

Da Initiativprisen ikke kom til uddeling i 

år, valgte FU at udvide styrken af æres-

medlemmer med en: 

Godfred Sloth Jensen 

Først blev der klappet, og så rejste vi os og 

klappede endnu mere, og var det ikke en 

lille tåre man kunne se der? 

Godtfred takkede længe for æren, og lo-

vede at hvis den specielt indkøbte extra-
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gave kunne deles så skulle den det. En 

flaske mjød rækker dog ikke så langt, så 

forsamlingen undslog, og jo, han havde 

violinen med, mere om den senere. 

7. Sønderjydsk Enkeltmands Turnering 

Punktet blev flyttet til indkomne forslag. 

8. Holdturneringen 

HP: Afviklingen kom godt i gang, men så 

var der bøvl med DSU´s turnering, som vo-

res mesterrække skulle følge. Det bliver 

selvfølgelig ikke bedre at computeren væl-

ger at stå af efter 2. runde. Heldigvis så var 

der backup på disketter, men som alle ved 

tager det en krig at få indlæst. Med hjælp fra 

klubformænd er systemet ved at være klar 

igen (95 %) 

Med hensyn til et ratingprogram, til vedli-

gehold af hjemmesiden, så er der ikke nu-

værende programmer der dur.” Jeg skal 

hermed gøre opmærksom på at jeg stopper 

som Turneringsleder efter denne sæson. Jeg 

skal opfordre alle om at prøve at finde en, 

som ikke nødvendigvis skal være medlem af 

FU 

FA: TL har prøvet tre forskellige, der ikke 

har levet op til de krav, man kunne sætte til 

et sådant. 

JN: Det skal være en med IT-snit på hjem-

meside-niveau 

NF: Tak til Herman, det har været noget 

bøvl at få til at fungere 

9. Pokalturneringen 2006 

Stævnet i Tønder fungerer upåklageligt, og 

så er Tønder ovenikøbet glade for at stå for 

den, så mød nu frem når den næste udgave 

løber af stablen 29/4-2007. 

FA: Der er sat penge af til bespisning af et 

hold på Nyborg Strand. 

ELP: Det skal FU tage stilling til, og der 

skal altså datoer på hjemmesiden 

SEK: Jeg mener at 1. pladsen får maden 

foræret, hvorimod 2. pladsen selv skal betale 

NF: Helt enig, og lad os få Monrad over 

hele linien. 

I øvrigt er det også klubbernes ansvar at  

checke kalenderen. 

KF: Jeg får meget få kalender-beskeder. 

NF: Fyhn er meget hurtig med hjemmesi-

den. 

10. Ungdomsaktiviteter 

(UH): Juniorlederen gjorde rede for pro-

blemerne omkring Hold-DM på Tjele. De 

sprang fra fordi de mente ikke at få nok for 

investeringen. Efterfølgende har HB be-

stemt at Hovedkredsene skal betale for 

deltagelsen, hvilket ca. svarer til 200,- per 

deltagende spiller. 

UH: Det er FU´s holdning at vi fortsat vil 

deltage ved Hold-DM. En planlagt stævne-

serie blev skrinlagt da der ikke var plads i 

kalenderen, men sigtet er at afholde stæv-

ner i maj og september; fordi der er meget 

stor forskel på JuniorGP og SGP. Her skal 

jeg så bekendtgøre at jeg stopper i FU. 

ELP: Hovedkredsen og Skoleskakken skal 

koordinere meget bedre. FU bør invitere 

skoleskakledere for at få løst problemerne 

omkring arrangementer og kalender. I øv-

rigt er Tjele fantastisk for de unge. 

NF: Der er plads i SGP til skoleskakspil-

lere. 

HJC: Juniorerne spiller ikke i samme 

gruppe i SGP. 

JN: Vores Byturnering har kollideret med 

Tjele; vores juniorer vægter Byturneringen 

foran Tjele. 

UH: Det er DM, ikke en EMT i Ribe. 

JN: Vi har flyttet sidste runde i Byturne-

ringen 

HJC: Det har Tjele også !! 

VL: Der skal meget mere samarbejde til; 

der er 124 skoleskakspillere i 4 HK 

MJ: Man havde i Bov, for år tilbage, den 

løsning at uratede skoleskakspillere kunne 

vinde pokaler. 

11. Andre Aktiviteter for Året 

Der var stor tilslutning til at SGP skulle 

bestå enten i nuværende form eller let re-

videret. 
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NF: SGP-udvalget sætter sig sammen. I sid 

ste runde burde der være noget til puljevin-

dere, dog ikke Pokaler eller penge. 

ELP: Udvalget bør samarbejde med FU. 

Deadline for SGP-Braget i Gråsten er 5/3, 

se så at få meldt jer til ! 

SEK: Der er ikke plads til flere præmier i 

budgettet. 

NF: Det skal kun være i børnerækkerne. 

FA: Jeg har oplevet at juniorer kom og 

spurgte til prisen på præmierne, hvis de ikke 

skulle vinde en sådan. 

HA: Det skal være et krus, som Skaktur 

Syd, pokaler eller penge er yt. 

NF: Skal man stille op for at få præmier? 

Jeg har et par juniorer der ikke kan komme, 

men jeg har lovet at tage præmierne med 

hjem. 

Det fik han lov til, og sådan sluttede den 

diskussion. 

12. Indkomne forslag 

JN: Turneringsledersoftwareindkøb 

JN: Jeg sidder her med et ratingprogram, 

som er identisk med det Finn Rasmussen 

bruger i Divisionsskak. Det sælges for 

2000,- Jeg vil på det kraftigste anbefale at 

TL får dette program. Jeg har desuden to 

sider volapyk, som jeg ikke forstår meget af, 

og som kræver stor IT-viden. 

ELP: De 2000,- kan FU godt finde. 

FA: Skal vi ikke først finde en TL? 

JN: Nej, det skal være nu. 

HP: Jeg var ikke klar over hvad det kunne. 

KF: Efter at have læst dette, vil jeg tro at det 

bliver meget svært at finde person til det, der 

er meget krævende; det kræver virkeligt 

manden til pladsen. 

SEK: Når de kan i andre Hovedkredse, så 

kan vi også, vi er da ikke dummere. 

NF + JN: FU pålægges at købe systemet, 

og finde manden til det, hurtigst muligt. 

VL: Det kan ikke blive i indeværende sæ-

son. 

D-rækken. 

HP: Der er regler for hvor mange kampe 

man kan spille i løbet af en sæson; FU fo-

reslår at i D-rækken er et stævne= 1 kamp. 

SEK: Suspender reglerne for max antal 

kampe i D-rækken. 

MJ: Jeg er enig, de har ikke tid til flere 

kampe. 

NF: D-rækken har sit eget liv, der skal 

ikke være så mange regler i D-rækken, der 

skal bare spilles skak. 

HA: De er jo sidst på styrkelisten. 

MJ: Der er ca. 4 spillere i Hovedkredsen, 

som ville kunne styrke et hold længere 

oppe.  

Konklusionen blev at D-rækken blev næs-

ten lovløs. 

Godfreds Intermezzo 

Den evigtgyldne Godtfred fremdrog sin 

violin, og et lille vers, som vi så sang. Det 

var så kort at vi tog den en gang mere, 

hvorefter vi fik et extranummer, der hus-

kede mindet om Godtfreds afdøde hustru 

Mere D-række 

MJ: Der er efter samtaler med Bov og 

Tønder at jeg fremkommer med mit for-

slag. 

HP: Det bliver nogle lange dage. 

MJ: Det bliver 6½ time, med pauser er det 

ikke urimeligt. 

SEK: Jeg støtter Morten, og sørg for at 

lægge datoerne fast. 

HP: Det kan måske lokke nogle skole-

skakspillere tilbage. 

NF: Jeg synes at det ikke skalvære helt så 

stramt. 

MJ: Der bør være fast starttid omkring 

9.30 – 10.30 men lokale TL kan ændre på 

det. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

FU implementerer loven i Holdturnerings-

programmet. 

SEMT 

HJC: FU´s forslag er for at imødegå gnid-

ninger. 
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FA: Det er og har altid været svært at finde 

arrangører, så forslaget gør at klubber af-

holder turneringen, med FU som overan-

svarlig. 

ELP: Det har da altid været FU der har ud-

delegeret turneringen. 

NF: Det er fint at FU vil overtage det, men 

er den det værd? Enten kører turneringen 

fast, eller også skal vi lukke den ned. 

CM: Sådan har det altid været. 

ELP: Der har du ret i. 

VL: Det vil kræve en vedtægtsændring. Og 

spørgsmålet er vel, hvad kan FU gøre bedre? 

HA: Det er ikke forskelligt fra tidligere; af-

viklingen er også noget man kan kigge på. 

FA: FU har 2 år, til at fastlægge tid, sted 

spilletid m.m. Som det foregår nu, fungerer 

det ikke. 

MJ: Debatten stritter i alle retninger, kan vi 

ikke tage en ting af gangen. 

NF: SEMT i Ribe EMT-regi. 

FA: Turneringen er ikke attraktiv, men når 

Ribe kan, så kan FU også. 

AH: Succes kræver at turneringen annon-

ceres, og kræver engagement 

VL: Det kræver at man laver regelsæt, fin-

der tider, og uddelegerer. Desuden skal der 

reklameres meget mere for turneringen. 

NF: Det er oplagt at stjæle Ribe`s koncept. 

JN: Vi stopper efter i år, men markedsfø-

ringen skal være i orden. 

HA: Hvis vi lægger den i Ribe, kommer der 

ikke mange 

AH: Hvor mange klubber kan holde et Ribe 

EMT? 

JN: Ribe er ikke geografisk i orden med 

tidsrummet. 

NF: Spørgeskemaet var kun til stærke spil-

lere, så den var ikke repræsentativ 

FA: Det ville være utilstædeligt at have en 

Sønderjydsk Mester på 1700. 

VL: Som arrangør var det min ide med de 

40 højest ratede 

MJ: Spørgeskemaet var altså for at finde 

grundlag for turneringen. 

CM: Det er altså Løgumkloster i 2007. 

VL: Datoerne var at finde i resultatet af 

spørgeskemaet. 

KF: Ribe er fantastisk, men hvad med en 

åben schweitzer? Ribe er baseret på at folk 

bor der i tre dage. 

VL: Ribe er jo baseret på folk, der ikke 

kommer fra 4 HK. 

ELP: Vi har et FU til at varetage interes-

serne, så de får en måned til at tegne en li-

nie. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

KF: 2008 skal det være klart 

NF: ½ times stort punkt og sidste gang 

have turneringen 14 deltagere. 

SEK: Aabenraa afholder i 2008. 

VL: Datoerne for Løgumkloster er 

9/9,16/9,23/9 og 6/10 

NF: 23/9 dur ikke da vi har Byturnering i 

Tønder. 

VL: Så tager vi 30/9 i stedet for. Datoer 

for Løgumkloster bliver så: 9/9,16/9, 30/9 

og 6/10. 

UH: Er Tjele ikke et eller andet sted der-

omkring? 

VL: Det er foreløbige datoer og som for-

søg vil Løgumkloster centralisere turnerin-

gen ved at afholde den i Agerskov, hvis 

der kan findes turneringslokaler. 

VL: Ifølge vedtægterne skal vi fastlægge 

turneringen for 2009, er der nogen der vil? 

AH: Det vil vi, så Haderslev har SEMT 

2009 

13. Fastsættelse af kontingent: 

Både DSU og 4. Hovedkreds har ingen 

kontingentstigning i kommende sæson. 

14. Valg 

VL: Det kan ikke komme som en overras-

kelse at der er to kandidater til formands-

posten. Afstemningen skal være skriftlig. 

JN: Hansjørgen har været en god formand, 

men vi trænger til en ny. 

ELP: Jeg støtter Hansjørgen, Jeg kender 

ham, men hører også dig Jørgen, ting kan 

gøres bedre. 
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NF: Hvem er på valg, Går Herman og Uwe, 

eller skifter de kasket. 

JN: Skulle FU gå, fordi formanden skiftes, 

det er ikke klogt. 

HA: Næste år trækker to sig, kan vi lave et 

kompromis? 

HP: Jeg vælger ikke at stemme, min skak-

klub Ribe er for Svend Erik, og jeg er for 

Hansjørgen. 

SEK: Der er sket nogle ting, og der trænger 

til nytænkning. Der har været meget debat 

på hjemmesiden, hvor FU ikke deltog. Vi 

skal kigge på de øvrige hovedkredse, vi er 

to-tre år bagefter. 

HJC: Jeg vil gerne afslutte arbejdet med 

skakserveren i DSU. 

ELP: det er for kostbart at smide på gulvet. 

NF: Der er også det vi vil, Kramer er kom-

petent, som kunne tilføre FU ny energi; 

Hansjørgen er en rar fyr, men vi trænger til 

frisk blod. 

KF: Jeg har haft det meget svært med val-

get, men jeg opfordrer til samarbejde efter 

valget. Jeg støtter Kramer, når de 4 store 

stemmer på ham. Det er de klubber der har 

ressourcerne og aktiviteterne. 

UH: FU bør bestå, selvom der kommer en 

ny formand, alt andet er hovedløst.  

Her valgte ordstyreren Vagn Lauritzen at 

holde 10 minutters pause, for at sondere 

muligheden for et kompromis. Her viste det 

sig at årets hæderstegn, Helge Andersen, kan 

andet end at redigere hovedkredsnyt. 

HA: ”Jeg har sonderet, og fundet ud af føl-

gende kompromis: Da Uwe har meddelt at 

han stopper til næste år, forslår jeg at Uwe 

træder helt ud af FU, Hansjørgen bliver Ju-

niorleder; en post han har haft tidligere og 

Svend Erik som ny formand.” 

UH: ”Det skulle i såfald ikke blive til 

kampvalg. Jeg vil så takke for den tid jeg har 

haft i FU, fortsæt det gode arbejde.” 

Alle: Tak til Uwe !! 

SEK: Jeg takker for støtten, og tak til Helge 

for kompromisløsningen. 

Svend Erik Kramer valgt til ny Formand 

for 4.HK 

VL: Så er der et FU-Medlem på valg, Sø-

ren Krabbenhøft, er der andre forslag? 

Det var der ikke, så Søren Krabbenhøft 

genvalgt. 

VL: Så er der en revisor på valg, det er 

Broder Petersen. 

BP: Jeg trækker mig som revisor. 

NF: Jeg foreslår Jens Karl Petersen. 

Der var ingen modkandidater, så Jens 

Karl Petersen bliver ny Revisor. 

VL: Så er der en suppleant til FU; der er 

Morten Jessen foreslået. Det er jo sådan at 

suppleanten bliver indbudt til FU 

Morten Jessen valgt til FU-suppleant 

Genvalg til Revisorsuppleant: Gert Jøhnk. 

15. Eventuelt: 

Der blev sat spørgsmålstegn til vedtægter-

nes § 14, om solidarisk hæftelse af hoved-

kredsen gæld. 

JKP: Da formændene ikke har skrevet un-

der på solidarisk hæftelse, så holder den 

ikke i byretten. 

HA: FU vil kigge på vedtægterne. 

NF: Jeg vil gerne at der bliver kigget på 

stemme-ligheden. Jeg sætter spørgsmåls-

tegn til, at Ribe med 60 medlemmer har 

lige så mange stemmer (1), som Hejls (1). 

HA: Please, mere stof til Hovedkredsbla-

det. 

KF: Angående de papirer, Jørgen har afle-

veret, programmet er ikke kun til Holdtur-

neringen, men en hel hjemmeside, men nu 

vil jeg lige hjembringe den og få den nær-

læst. 

JN: Der skal laves en arbejdsdeling, hvis 

opgaven er så stor. 

Ordstyrer Vagn Lauritzen takkede for god 

ro og orden, og så var det slut 

 

Referent: Søren Krabbenhøft 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 42 Side 11   

 

SydGrandPrix 

 

SydGrandPrix har været en succesfuld ny-

skabelse. Over 90 spillere har deltaget i et 

eller flere stævner. 5 spillere har deltaget i 

samtlige 6 stævner. De 4 bedste resultater 

tæller med, så hvis man indkalkulerer et 

par smuttere, så belønnes det at deltage i 

mange runder.  

Man har snakket om at give dobbelt point i 

sidste runde, for at bevare spændingen. Det 

vil betyde, at man ikke belønner den spil-

ler, som har spillet bedst gennem turnerin-

gen, men den der slutter bedst. Samtidig 

med, at den sidste runde opgraderes, så 

nedgraderes de andre.  

For mit eget vedkommende havde det be-

tydet, at jeg ikke kunne opnå noget særligt 

ved at køre den forholdsvis lange tur til 

Vejen, så jeg var blevet væk. Svend Erik 

Kramer var ikke kørt alene fra Bov, så 

eneste mesterspiller i Vejen havde været 

Lars Wilton. 

Hvis man ønsker mange deltagere til alle 

stævner, så er det vigtigt at give deltagerne 

en gulerod i alle stævner og ikke nedprio-

riterer nogen.  

Man havde valgt at dele spillerne i 6 ra-

tinggrupper. Spillere fra flere ratinggrup-

per kunne godt spille i samme gruppe ved 

de enkelte stævner, men præmier og GP-

point blev givet i de enkelte ratinggrupper. 

 

Mesterrækken blev vundet af underteg-

nede. Jeg meldte mig til turneringen i Bov, 

for at komme i form til holdturneringen! 

Jeg blev derfor meget overrasket, da jeg 

vandt den rene mesterrække i Bov. Efter 

en skidt præstation i Tønder vandt jeg tur-

neringen i Aabenraa. Nu havde jeg fået 

blod på tanden og besluttede at deltage i 

resten. Til mit held var der hele tiden nye 

vindere i mesterrækken.  

Jeg syntes specielt, at det var herligt, da 

den gamle (Godtfred Sloth Jensen) vandt 

det afsluttende stævne i Gråsten. Samtlige 

præmieaspiranter var mødt op, men den 

gamle ræv snød os alle og vandt stævnet. 

Det bør også bemærkes, at Rasmus Lund 

Petersen med 1810 sluttede lige med Godt-

fred. Rasmus spillede lige op med de 

mange mesterspillere. 

Dagens kuriosum: De 3 præmietagere i 

den samlede stilling sluttede på de 3 sidste 

pladser i mestergruppen. 

 

Man skal i den samlede stilling i alle 

grupper tage med, at nogen har 4 tæl-

lende resultater, mens andre har 1. 

 

Den samlede stilling i M-gruppen: 

Navn: Klub: 

Rating Sum 
01-09-

2006 
af 4 

bedste 

Helge Andersen Bov 1992 57 

Hartmut Klemmt Bov 2092 46 

Mogens Grete Aabenraa 2020 45 

Svend E. Kramer Bov 2098 43 

Godtfred S Jensen Aabenraa 1906 36 

Lars Wilton  Ribe 2099 27 

Jan-H. Lorenzen  Bov 1919 21 

Allan Hye  Haderslev 2026 15 

Jacob B.  Andersen Haderslev 1988 13 

Frank Petersen Aabenraa 2061 10 

Kim Czepluch Bov 1902 7 

Arne Nissen Ribe 1975 7 

Andreas Schütte Bov 2102 6 

Kaj E. Larsen Tønder 1902 4 

 

Man må sige, at spillerne fra Bov domine-

rede denne række fra først til sidst. 

 

I første klasse var der kun 3 spillere, som 

smagte sejrens sødme. Jan Oehmichen fra 

Bov vandt de første 2 runder og lignede en 

vinder, så meldte Hans U. Christensen, 

Tønder sig under fanerne og Jan gik i stå. 

Rasmus Lund Petersen var kun med 2 

gange, men dem vandt han. 
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Den samlede stilling i gruppe 1: 

H. U. Christensen Tønder 1896 54 

Jan Oehmichen Bov 1711 39 

Jan Rosenberg Ribe 1876 38 

Peder Pharsen Ribe 1850 36 

Niels Falsig Tønder 1877 36 

Rasmus L. Petersen Aabenraa 1810 34 

Bent Boisen Gråsten 1780 22 

Carsten Andersen  Aabenraa 1800 19 

John Sørensen Aabenraa 1797 16 

Karsten Fyhn Alassund 1756 16 

Sami Dervishaj Aabenraa 1802 13 

Karsten Jacobsen Ribe 1768 13 

Hans E. Leimand Ribe 1721 11 

Jørgen Nielsen Ribe 1758 9 

Gund. Matthiesen Bov 1753 7 

Erling Lynggård Vamdrup 1774 7 

Chr. Carstensen Tønder 1752 6 

Erik H. Petersen Alssund 1700 6 

Mentor Dervishaj Aabenraa 1750 5 

René Christensen Aabenraa 1841 3 

 

Gruppe 2 blev suverænt vundet af Teis 

Tapdrup fra Tønder. Han var en af de 3 

spillere, som vandt 3 turneringer. Alle 3 

triple-vindere kom fra Tønder. Nr. 2 i 

gruppen blev Jens O. Olesen, Tønder. Han 

spillede 5 runder, og han nåede ikke at 

vinde, men han blev aldrig dårligere end 

nr. 3. Han er turneringens mest stabile 

spiller. 

Samlet stilling i gruppe 2: 

Teis Tapdrup Tønder 1500 58 

Jens O. Olesen Tønder 1684 49 

Jørgen Clausen Gråsten 1571 43 

Manfred Thomsen  Fribonde 1675 35 

Matthiaas Wolf Bov 1675 24 

Ernst J. Jessen Alssund 1601 24 

Børge Schrøder Haderslev 1660 19 

Hansj. Clausen  Gråsten 1670 18 

Per Gallo Tønder 1639 13 

Egon Skovshede Vejen 1518 10 

Broder Petersen Alssund 1602 10 

Steen Jensen Bov 1510 8 

Nah. Christiansen Fribonde 1519 6 

 

Der deltog kun 8 spillere i gruppe 3. Her 

kørte Uwe Hansen, Aabenraa og Erik 

Asmund, Gråsten parløb. Der var spæn-

ding til sidste runde, hvor Erik lavede et 

halvdårligt resultat. Da det kun var Eriks 4 

turnering, så talte det dårlige med i den 

samlede stilling. Uwe havde været med i 

alle 6, og han havde ingen smuttere. Da 

Uwe vandt i sidste runde måtte han smide 

en 2.-plads, som var et af hans 2 dårligste 

resultater. Flot! 

Samlet stilling: 

Uwe Hansen Aabenraa 1452 60 

Erik Asmund Gråsten 1428 55 

Sascha Thomsen Fribonde 1442 38 

John E. Balle Bov 1322 31 

John Kristoffersen Gråsten 1414 17 

Egmonth Herforth Fribonde 1362 10 

Bent Thomsen Hejls 1307 10 

Verner Schrøder Bov 1300 7 

 

I gruppe 4 finder vi spilleren med den 

højeste score, Erik Tiedgen, Tønder. Han 

vandt 3 runder og havde også en 2. plads. 

Han deltog i alle runder og blev ikke dårli-

gere end 3. Flot! 

 

Samlet stilling i gruppe 4: 

Erik Tiedgen Tønder 1170 64 

Morten Jessen Vojens 1192 47 

Rolf Zömbick Tønder 1276 46 

Peter M. Jensen Tønder 1131 38 

Fl. Øgendahl Aabenraa 1175 17 

Torben Møller Hejls 1248 17 

Søren Henriksen Tønder 1145 14 

Michael Pedersen Aabenraa 1232 13 

Erik Lund Pedersen Gråsten 1052 12 

Hans Jespersen Hejls 1144 10 

Knud Jørgensen Ribe 1136 8 

Susan Clausen Gråsten 1279 7 

Jes Ewald Vojens 1236 7 

Finn S. Nielsen Åbenrå 1205 7 
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Hvad der manglede af spænding om før-

stepladsen i gruppen, var der til gengæld i 

spænding om 2. pladsen, hvor Morten Jes-

sen, Vojens med en 2. plads i sidste runde 

overhalede Rolf Zömbick, Tønder og øde-

lagde den totale Tønderdominans i grup-

pen. 

 

I gruppen med begynder og skoleskak, 

finder vi gruppen med det største samlede 

deltagerantal. Der er i alt 25 spillere med, 

men de fleste er engangsdeltagere i den 

lokale afdeling. Kun 3 spillere deltager i 

mere end 2 runder, og det er de 3 præmie-

tagere.  

 

Samlet stilling i begynder- skoleskak: 

Thomas Bergnæs Tønder 1047 61 

Jesper Kallesen Vojens  1046 56 

Troels Bergnæs Tønder 1000 41 

Sebastian Gråbæk   Bov 1000 27 

Peter Jordt Tønder 1000 17 

Mads Lund Petersen Gråsten 1000 17 

Mathias Boysen Vojens 1000 15 

Anton Bentzen Bov 1000 13 

Jonas Greve Bov 1000 11 

Lars Heidtmann Bov 1000 10 

Martin Lorentzen Tønder 1000 10 

Laurits Christensen Bov 1000 10 

Esben O. Friis Bov 1000 8 

Kirstine Jørgensen Vojens 1000 8 

Nico Ehm Heesch Bov 1000 7 

Kristian Lorentzen Tønder 1000 7 

Lasse Tonnesen Bov 1000 6 

Lasse Jensen Vojens 1000 6 

Johan Poulsen Bov 1000 5 

Lasse Andresen Vojens 1000 5 

Anders Poulsen Bov 1000 3 

Jakob Jørgensen Vojens 1000 2 

Anders Heissel Bov 1000 1 

Katrine Jørgensen Vojens 1000 1 

Sebastian Boysen Vojens 1000 1 

 

Lidt statistik. 

 

Spillere: 

I alt deltog 94 spillere. Nogle af dem del-

tog ved flere runder. I gennemsnit spillede 

man 2½ runde (b/s er ikke regnet med). 

Hvis man lægger deltagerne ved hvert 

stævne sammen, så kommer man til 213 

spillere. Hvis regner med, at hver spiller 

spiller 7 partier ved hver runde, så bliver 

det til langt over 700 partier. Flere af parti-

erne har været rene publikumsmagneter.  

 

Klubber: 

I denne afdeling har jeg ikke regnet be-

gynder- skoleskaksgruppen med. Gruppen 

ville give statistikken slagside, da de fleste 

spillere kun deltog i det lokale stævne.  

Spillere fra Aabenraa, Bov og Tønder er de 

mest deltagende. 36 spillere fra disse klub-

ber deltog. De fleste andre klubber delta-

ger, som man kunne forvente ud fra deres 

størrelse. Det springer dog i øjnene, at en 

stor klub, som Haderslev, kun sender 3 

spiller, som tilsammen deltager i 6 runder. 

 

Præmier: 

Tønder er den store præmiesluger i den 

samlede stilling. Tønder tager sig af 7 af de 

i alt 18 præmier. Af de 7 præmier, er der 4 

førstepladser.  

Spillerne fra Bov dominerer de øverste 2 

grupper, hvor de tager halvdelen af præmi-

erne. Specielt i M-gruppen, hvor spillerne 

fra Bov får både 1.- og 2. pladsen. 

 

Præmier 

 

Det var en sjov og god ide, at præmie-

modtagerne i den samlede stilling – ud 

over den kontante belønning - fik hængt en 

medalje af guld, sølv eller bronze om hal-

sen. 
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Foto: Niels Falsig, Tønder 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sidste runde blev følgende parti spillet: 

 

Jørgen Clausen, Gråsten - John E. Balle, Bov 

 

Noter: Svend Erik Kramer 

SGP - 2007 

 

1.d4 d5 2.c4 ¤f6 3.¥f4 dxc4 4.e3 b5 5.a4 c6 6.¤c3 ¥d7 7.£f3 e6?? En stor 

fejl, men det er jo et hurtigparti, her kunne sort komme i fordel med [ 7...¤a6! 

8.axb5 ¤b4! 9.¦c1 cxb5] 8.axb5 cxb5? En fejl kommer sjældent alene, men 

skaden kunne begrænses med [ 8...¤d5 9.¥xc4 ¤xf4 10.exf4 cxb5 11.£xa8 

bxc4 12.¤f3] 9.£xa8 Nu kommer hvid i stedet et helt tårn foran, og det er for 

meget selv i hurtigskak, og resten er da også kun krampetrækninger 9...¤c6 

10.£xd8+ ¤xd8 11.¦xa7 ¥b4 12.¤f3 ¤d5 13.¢d2 ¥c6 14.¤e5 0–0 15.¤xc6 

¤xc6 16.¦a6 ¤a5?! [ 16...¤xd4 17.exd4 ¤xf4] 17.¥d6 ¤b3+ 18.¢c2 ¥xd6 

19.¦xd6 ¦a8 20.¤xb5 ¦a1 og den unge mand får lov til at sætte mat! 21.¦d8# 

1–0 

 

 

 

Medajlevinderne samlet efter sidste runde uden for Gråsten Skole: Jens Ole Olesen, 

Sacha Thomsen, Rolf Zömbick, Morten Jessen, Uwe Hansen, Helge Andersen, Erik 

Asmund, Jørgen Clausen, Teis Tapdrup, Hans U. Christensen, Hartmuth Klemmt og 

Erik Tiedgen. På Billedet mangler Jan Oemichen, Mogens Grete, Jan Rosenberg, 

Thomas Bergnæs, Jesper Kallesen og Troels Bergnæs. 
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Holdskak. 
 

Det gik ikke for oprykkerne fra Ribe i 1. 

division. Efter en sejr og en uafgjort gik 

det helt galt. Det blev kun til i alt 2½ point 

i de næste 2 kampe. En flot sejr på 5½-2½ 

kort efter jul blev fulgt op af 2 store ne-

derlag. Hvis turneringen var blevet afgjort 

på matchpoint – som i fodbold – så var 

Ribe ikke rykket ned. Problemet for Ribe 

har været, at når de tabte, så tabte de stort. 

I de 4 kampe de tabte scorede de i alt 5½ 

point – det er under 1½ i snit. 

Ribe sluttede sidst med 19½ point. 

 

I 2. division gik det, som jeg havde for-

ventet. Haderslev blandede sig i toppen, og 

kunne med en sejr i sidste runde over Her-

ning være rykket op, men Herning vandt 

og rykkede fortjent op. Bov klarede igen 

frisag, mens Aabenraa rykkede ned. 

Aabenraa fik deres eneste sejr i sidste 

runde, da de vandt 5-3 over Herning 2. Det 

var lige nok til at undgå sidstepladsen. 

Læg mærke til den klare opdeling af top, 

mellem og bund. 

 

Slutstillingen: 

1. Herning 1  35½ 

2. Esbjerg   35 

3. Haderslev  33½ 

4. Centrum   32½ 

5. Springeren  28 

6. Bov   27½ 

7. Aabenraa  16½ 

8. Herning 2  15½ 

 
Svend Erik Kramer har indsendt følgende 

parti med noter: 

Orla Rodenberg (Bov) 

Dennis Munksgaard (Esbjerg) 

2. division 06–07, 2006 

Orla spiller desværre ikke meget skak mere 

pga. arbejde og andre gøremål, men han 

springer gerne til, når vi (Bov) mangler en 

reserve. Det bliver til 2-3 kampe om året og 

Orla er altid god for en remis og såfremt 

modstanderen vil mere, så taber de. For et 

par år siden gik det ud over Jimmy Andersen, 

Ribe og i år Dennis Munksgaard, Esbjerg 

Skakf.  1.c4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.cxd5 ¤xd5 

4.d4 g6 5.g3 ¥g7 6.¥g2 ¤xc3 7.bxc3 0–0 

8.¦b1 c6 9.e4 ¦e8 10.f4 ¤d7 11.¤e2 ¤b6 

12.0–0 ¥g4 13.h3 ¥e6 14.£c2 ¥c4 15.¦f2= 

Her tilbød Orla remis, og stillingen er da også 

helt i balance 15...£c7?! Sort afslog med et 

halvdårligt træk 16.f5! Ingen remis - så 

angreb! 16...¥xe2?! 17.¥f4!± Pludselig er 

sort havnet i en halvdårlig passiv stilling og 

har svært ved at finde modspil 17...£d7 

18.¦xe2 e5? 19.fxe6 £xe6 20.a4 £e7 

21.£b3 ¤d5   

 

  22.exd5!? [ 22.¥d2 ¦ab8 23.¦f2 ¤c7 

24.¥f4+- er også godt for hvid, men hvid 

forenkler med en lille kombi] 22...£xe2 

23.dxc6 bxc6 24.¥xc6 ¦ac8 25.¥xe8 

¥xd4+? Desperation, sort kunne kæmpe lidt 

videre med [ 25...¦xe8 26.£b5 £e6 

27.£xe8+ £xe8 28.¦b8 £xb8 29.¥xb8 a6+-] 

26.cxd4 ¦c2 27.£xf7+ og mat i næste med 

Df8 

 

I M-rækken var oprykningsfavoritterne 

Tønder. Sidste års nedrykkere startede lidt 

tøvende med 2 gange 3½-2½ sejre. Nogle 

spillere havde åbenbart glemt, at efter ned-

rykningen var ½ point ikke længere et godt 
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resultat. En opsang fra formanden hjalp, og 

resultaterne blev bedre.  

I næstsidste runde prøvede rækkens num-

mer 2, Alssund, at overraske Tønder. De 

stillede for første gang op med Bent Ves-

terlund på bræt 1. Opgøret endte 3-3. Selv 

om Tønder kun manglede få point for at 

sikre oprykningen, så gjorde de rent bord i 

sidste runde, hvor de vandt 6-0 over Bov 2.  

 

Slutstillingen: 

1. Tønder    29 

2. Alssund   23½ 

3. Haderslev 2  23½ 

4. Fribonde   23½ 

5. Ribe 2   21½ 

6. Flensborg   19 

7. Gråsten   15 

8. Bov 2   13 

 

Jens Chr. Lund har kun været med i 3 af 

Tønders kampe, men når han er med, så 

vinder han. Partiet har jeg klippet i 

Tønders klubblad, hvor Jens Chr. Lund har 

sat noter til: 

Bent Vesterlund og undertegnede har i 

vores grønne ungdom spillet mange partier 

mod hinanden. I stort set samtlige partier 

har jeg trukket det længste strå. Partierne 

har som regel haft et taktisk forløb, men 

Bents taktiske indslag har som regel mødt 

deres endelig mod mit større åbnings-

kundskab – eller større spilforståelse. 

Nedenstående parti er ingen undtagelse fra 

denne ”regel”. 

 
Jens Chr. Lund, Tønder 

Bent Vesterlund, Alssund 

mesterrækken 2007 

1.d4 d6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 Modern 

defence 4...¤d7 5.e4 c5 6.d5 ¤b6?! Indled-

ningen til en forfejlet plan, der inkluderer 

fremstødet f7-f5. Logisk og væsentligt bedre 

var 6. -, Sgf6 med overgang til normale 

kongeindiske varianter. 7.£c2 f5 Sort følger 

sin plan, der umiddelbart ser fornuftig ud, 

men ulempen er, at de hvide felter omkring 

kongen svækkes. Især svækkes feltet e6, og 

det er alvorligt, da en hvid springer hurtigt 

kan havne her. 8.¥d3 fxe4 9.¤xe4 ¤f6 10.0–

0 0–0 11.¤eg5 Vi ser nu at sorts åbningsspil 

har været helt forfejlet. Hvids positionelle 

trussel er Te1 fulgt af Se6 og desuden lurer 

forskellige ofre på g6 eller h7. 11...e5 Sort er i 

bekneb for gode træk og ofrer en bonde for at 

befri sin stilling, men han kommer fra asken 

til ilden. 12.dxe6 £e7 13.¦e1 ¤g4 Med 

planen Sg4-e5, hvorefter bonden på e6 må-

ske kan vindes tilbage og dronningefløjen 

udvikles. Så langt kommer vi dog slet ikke. 

14.¤xh7 Dette offer er ikke afgørende, men 

hvid får 3 gode bønder for officeren plus et 

godt angreb. Desuden ligger sorts dronnin-

gefløj brak, så i grunden er der ikke noget at 

betænke sig på. 14...¢xh7 [ 14...¦xf3 Er en 

anden mulighed, men efter  15.gxf3 £h4 

16.¤g5! og sorts angreb er slået tilbage.] 

15.¥xg6+ ¢g8 [ 15...¢h8 16.£e4 er meget 

stærkt, og sorts stilling bør hurtigt kolapse.] 

16.¤g5 ¤f6 Slag på f2 går ikke for sort. Txf2 

og Sxf2 besvares med det afgørende Lf7+, 

som i partiet. 17.¥f7+ ¢h8 18.¦e3 ¦xf7 

19.exf7 Opgivet! 19....Df8 20. Te8, Sxe8 21. 

Dh7 mat. Det er sjældent, at man får lov til at 

gennemføre et sådant angrebsspil, men her 

lykkedes det til fulde. Sorts unøjagtige åb-

ningsspil blev straffet konsekvent.  

 

Følgende parti er modtaget fra Broder Pe-

tersen, Svend Erik Kramer har sat noter til. 
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Søren Zerahn (Ribe) 

Øjvind Hansen (Alssund) 

Holdturnering - Mesterrækken, 2006 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥f4 c5 4.e3 d5 5.¤bd2 

¤c6 6.c3 ¥d7 7.¥d3 c4?! Sådant et træk er 

sjældent godt i åbningen, der var ingen grund 

til at fastlægge bønderne, nu får hvid frier 

hænder på kongefløjen. [ 7...¤h5 8.¥g5 £b6 

9.b3 £a5 10.¦c1 h6=] 8.¥c2 ¥e7 9.¤e5 b5 

10.0–0 h6  

11.£f3! Godt spillet af hvid, der nu udover at 

have terrænfordel også begynder at trykke 

alvorligt på sorts centrum - e4 lurer nu hele 

tiden  11...0–0 12.h3 [ 12.e4!? dxe4 13.¤xe4 

¤d5 14.¥g3 ¥e8 15.£e2± med klar hvid 

fordel havde været bedre] 12...¤h7 13.¥h2 

¤xe5 14.¥xe5 ¥f6 15.¥d6 ¥e7 16.¥h2 f5?! 

[ 16...b4! 17.¦fb1 £a5 og sort er med igen] 

17.£e2 ¥e8 18.f3 ¥d6 19.e4 ¥xh2+ 

20.¢xh2 £d6+ 21.g3 ¥g6 22.e5 £e7 23.f4 

£f7 24.¤f3 ¥h5 25.£e3 ¢h8 26.¤h4 g5 

27.¤g2 eller [ 27.fxg5 hxg5 28.¤g2 a5 

29.¦f2 b4 30.¦af1 ¥g6 31.g4 f4 32.£e2 bxc3 

33.bxc3 ¦ab8 34.h4 ¦b2 35.¥xg6 ¦xe2 

36.¥xf7 ¦xf2 37.¦xf2 ¦xf7=] 27...g4 Sort 

bliver lidt for utålmodig og ophæver spæn-

dingen, men det er til hvids fordel - træk som 

Db7 eller De7 for at gennemføre b4 havde 

været bedre   28.hxg4 ¥xg4   

  29.¤h4?! meget bedre [ 29.¦h1! ¦ab8 

30.£f2 b4 31.¤e3 h5 32.¢g2 ¢g7 33.¦h4 

¦h8 34.cxb4 ¦xb4 35.b3 c3 36.¤xg4 hxg4 

37.¦ah1+-] 29...¦g8 30.¦h1 ¤f8 31.a4 ¦b8! 

32.¦a2? [ 32.axb5 ¦xb5 33.¦a2²] 32...b4 

33.cxb4 ¦xb4 34.a5 ¢g7? [ 34...£b7 

35.£c3 ¤g6 36.¤xg6+ ¦xg6 med lille sort 

fordel havde været bedre, ] 35.b3! Nu får 

hvid i stedet tid til at konsolidere og få stil-

lingen bragt i balance igen 35...¤g6 36.¤xg6 

¢xg6 37.bxc4 ¦xc4 38.¥b3 ¦b4 39.¦c1 

£b7 40.¦c3 ¦b8 41.¦a3 £b5 42.¢g2 £a6 [ 

42...£e2+ 43.£xe2 ¥xe2 44.¢f2=;  42...¥e2 

43.¥c2 ¥f1+ 44.¢f2=]  ½–½ 

 

Fra 4. rundes opgør har jeg fået tilsendt 

følgende parti, som Svend Erik Kramer har 

sat noter til: 
Øjvind Hansen – Rudolf Mach 

Mesterrækken, 2007 

1.e4 ¤c6 2.d4 e5 3.d5 ¤ce7 4.¤f3 d6 5.c4 

g6 6.¥e3 ¥g7 7.¤c3 a6 8.¥e2 ¤f6 Rutine-

trækket er udmærket, men også direkte f5 

kom på tale  [ 8...f5 9.£a4+ ¥d7 10.£b3 b6 

11.h4 ¤f6 og stillingen er også i balance] 

9.h3 0–0 10.£d2   

  10...¤e8? Partiets første egentlige fejltræk, 

sort overser desværre en fin mulighed for at 

udligne helt [ 10...¤xe4! 11.¤xe4 f5 12.¤fg5 

( 12.¤c3? f4 13.0–0–0 fxe3 14.fxe3 ¤f5³) 

12...fxe4 13.0–0–0=] 11.¥h6 endnu stærke 

var direkte g4 [ 11.g4 ¥d7 12.¦g1±] 11...f5 

12.¥xg7 ¢xg7 13.h4 h6 14.g3? [ 14.h5 g5 

15.exf5 ¤xf5 16.0–0–0 og hvid er helt ovenpå] 

14...¤f6 15.exf5 gxf5 16.¤h2 ¥d7 17.0–0–0 

¦c8? dette er alt for langsomt, der skal spil-

les direkte b5 - når parterne har rokeret til 

hver sin side, er hvert tempo vigtigt - for 

hvem kommer først med angrebet - ja, det 

gør hvid nu [ 17...b5 18.g4 fxg4 19.¦hg1 bxc4 

20.f3 g3 21.¦xg3+ ¢h7=] 18.¦hg1 eller igen 

straks g4 er måske endnu bedre 18...¤h7?? 

det kan sorts stilling ikke holde til - det nær-

liggende Sg4 var meget bedre [ 18...¤g4 

19.¤xg4 fxg4 20.¦gf1 b5 21.c5 dxc5 22.£e3 

og selv om den sorte stilling ser lidt ulden ud 

- er der stadig muligheder] 19.g4! ja, det er 

ikke noget at vente på 19...f4 20.g5 ¤f5 

21.gxh6+ ¢h8 eneste træk 22.¤f3 ¤xh6 

23.¤g5 £e7 24.¤ce4 ¤f7 der er ikke rigtigt 

noget forsvar mere - hvid har masser af 

gode træk, og stillingen er en af dem, hvor alt 

nu stort set vinder 25.¤xh7 ¢xh7 26.£d3 

¢h8 27.£f3 ¥f5 28.£h5+ ¥h7 29.¤g5?! [ 

29.¥d3! ¦g8 30.¤f6!+- og slut] 29...¤xg5 

30.hxg5 ¦f5 31.£h6 ¦g8 32.g6 ¦f6 33.¥d3 

e4 34.¥xe4! ¦g7 35.£h1 £e5 36.gxh7 f3 
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37.¦xg7 £f4+ 38.¦d2 ¦f8 39.¦g8+ [ 39.£g1! 

med mat i få træk] 39...¦xg8 40.hxg8£+ 

¢xg8 41.£h7+ ¢f8 42.£f5+ 1–0 

 

Følgende parti er fra holdturneringens 6. 

runde. Det er fra mesterrækken og blev 

spillet i Bov. Halvdelen af Gråstens hold 

bestod denne dag af familien Clausen. Den 

yngste spillede følgende parti: 
 

Jørgen Clausen, Gråsten 

Mathias Wolf, Bov 

Hold m-rækken, 2007 

1.d4 e6 2.e4 c5 3.c3 cxd4 4.cxd4 d5 5.exd5 

exd5 Efter en lidt usædvanlig åbning er stil-

lingen helt lige. 6.¤f3 ¥g4 7.¥e2 ¤f6 8.0–0 

¥e7 9.¥e3 0–0 Sikkerhed er i højsæde hos 

begge spillere. 10.¤e5 ¥xe2 11.£xe2 ¤c6 

12.¤xc6 bxc6 Bonden på c6 er en alvorlig 

svaghed. 13.¤d2 ¦e8 14.£d1 Selv om der 

ikke er nogen umiddelbar fare, så har Jørgen 

lært, at damen skal ud af linien. 14...£c7 

15.¦c1 ¦ac8 16.£f3 ¥d6 17.g3 ¤e4 

18.¤xe4 ¦xe4 19.¦c2 £d7 20.¦fc1 ¥e7 Det 

er svært at finde en plan, og begge spillere 

spiller også lidt planløst. C6 er det svage 

punkt, så en ide kunne være a3 og dronnin-

gen til hjælp mod bonden på c6. 21.¦d1 ¦e6 

22.£g4 ¥f8 23.¦e2 £b7 24.¥f4 ¦ce8 

25.¦de1 ¦xe2 26.¦xe2 ¦xe2 27.£xe2 £b4 

28.£e8 ser smart ud, men er ikke godt.  

 

28...h6? [ 28...£xb2 29.¥d6 £b1+ 30.¢g2 

£e4+ 31.£xe4 dxe4 og sort fører med en 

bonde.] 29.£xc6 £e1+ 30.¢g2 £e4+ 

31.¢g1 £xd4 32.£b7 a5 Der truede Le3. 

33.£b5 a4 34.£b8 £c5 35.a3 ¢h7? Koster 

en bonde. 36.£e8 £e7 37.£xa4 £e1+ 

38.¢g2 f5 39.£c2 £e6 40.a4 Nu løber 

bønderne. 40...d4 41.£d3 g5 42.¥d2 ¥g7 

43.a5 g4 44.a6 £c6+ 45.¢g1 ¢g6 46.a7 

£a4 Opfindsomt forsvar.  

 

47.£a3! £d1+ 48.¢g2 ¥f8!? Et godt forsøg 

på fusk. 49.£a6+ [ 49.£xf8 £f3+ 50.¢g1 ( 

50.¢f1 £h1+ 51.¢e2 £f3+ 52.¢e1 £h1+=) 

50...£d1+ 51.¥e1 £xe1+ 52.¢g2 £e4+ 

53.¢f1 £b1+=] 49...¢g7 50.£xh6+ ¢g8 

51.£g6+ ¢h8 Opgivet - efter a8-D er der 

ikke mere. 1–0 

 

I samme kamp viser Bent Bojsen hvor god en 

angrebsspiller han er. 

Bent Bojsen, Gråsten 

Jan Oehmichen, Bov 

Hold m-række, 2007 

 1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 

5.¤c3 a6 6.¥e2 e6 7.¥e3 ¥e7 8.0–0 0–0 

9.£d2 b5 10.a3 ¥b7 11.f3 ¤bd7 12.g4 £c7 

13.g5 ¤e8 14.f4 ¤c5 15.¥f3 ¦c8 16.¦ac1 

¤d7 17.£g2 ¢h8 18.£h3 £d8 19.¦f2 ¤b6 

20.g6 h6 21.gxf7 ¤c7 22.¤xe6 ¤xe6 

23.£xe6 ¤c4 24.¥d4 ¥f6 25.e5 ¥xe5 

26.¥xe5 dxe5 27.¥xb7 ¦c7 28.¦d1 £h4 

29.¥e4 exf4 30.¦g2 £h5 31.¦d5 £xf7  
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32.¦f5 £xe6 33.¦xf8+ £g8 34.¦xg8+ ¢xg8 

35.¤d5 ¦f7 36.¥g6 ¦f8 37.¤e7+ ¢h8 38.¢f2 

¤xb2 39.¢f3 ¤c4 40.¦e2 ¤xa3 41.¤f5 ¤c4 

42.¢xf4 ¤d6 43.¢e5 ¤xf5 44.¥xf5 ¦e8+ 

45.¥e6 g5 46.¢f6 a5 47.¦e3 b4 48.¦h3 ¢h7 

49.¢f7 ¦g8 50.¥f5+ 1–0 

 

Spillerne fra Gråsten var glade, for Gråsten 

vandt sæsonens første sejr, da opgøret 

endte 4½-1½. Sejren betød, at der kom 

spænding om nedrykningen. 

 

A-rækken blev en meget lige række. Alle 

hold prøvede at tabe, og alle fik mindst 3 

matchpoint. En trediedel af alle opgør 

endte 2-2. Den anden tredjedel endte med 

mindst mulige sejr – nemlig 2½-1½. Kun i 

den sidste tredjedel var der storsejre på 3-1 

eller 3½-½. Løgumkloster vandt 3 af de i 

alt 5 storsejre, og er dermed fortjente op-

rykkere. 

 

Slutstillingen: 

1. Løgumkloster  13 

2. Aabenraa 2  11 

3. Vejen   10½ 

4. Ribe 3     9 

5. Alssund 2    8½ 

6. Vamdrup    8 

 

Haderslev 3 vinder B-rækken. De vinder 

de første 4 kampe, og kan med 2-2 i sidste 

kamp sikre sig oprykning – sidste kamp 

ender 2-2. 

 

Slutstillingen: 

1. Haderslev 3  13½ 

2. Gråsten 2  11½ 

3. Bov 3   10½ 

4. Tønder 2     9 

5. Vojens     8½ 

6. Lunderskov    7 

 

C-rækken er rækken, hvor de store klub-

bers 3, 4 og 5 hold boltrer sig. Kun et før-

stehold er med i rækken. Ribe 4 vandt 

rækken suverænt. Holdet afgav 5 brætpoint 

i 6 kampe, og de 2 endda i sidste runde, 

hvor oprykningen var sikret. 

 

Slutstillingen: 

1. Ribe 4   19 

2. Tønder 3   14½ 

3. Bov 4   13 

4. Ribe 5   10½ 

5. Haderslev 4    8 

6. Tønder 4     7½ 

7. Oversø-Frørup    6½ 

 

D-rækken blev aldrig spillet færdig.  

Det er en katastrofe – hvordan skal børn 

og unge lære at være ansvarlige, når 

voksne ledere ikke kan sætte sig ned og 

finde en dato!  

Hvordan skal vi motivere dem til at 

komme, når vi aflyser det ene af de to 

stævner, som vi har lovet dem! 

Jeg håber, at der findes en ansvarlig person 

i hovedkredsen, som giver de unge menne-

sker en uforbeholden undskyldning. Han 

skal samtidig forklare, at det ikke sker 

igen, da datoerne fremover ligger fast ved 

turneringens start.  
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Påskelyn i Løgumkloster. 
 

Tirsdag i påskeugen blev der traditionen tro spillet påskelyn i Løgumkloster. 

I år mødte ialt  spillere op fra mange forskellige klubber; yderpunkterne var Lemvig, 

Odysseus og Flensborg. 

Der spilledes forrunder i 3 grupper og finalerunder i 4 grupper. 

 

Slutstilingen. 

 

Finalegrupe 1: 

Mentor Dervishaj  Aabenraa 3,5 point Vinder af omkamp 

Bent Olesen Lemvig 3,5 point Nr. 2 i omkamp 

Frank Petersen Aabenraa 3,5 point Nr. 3 i omkamp 

Sami Dervishaj Aabenraa 2,5 point 

Jan Christensen Odysseus 1 point 

Hans Valdemar HansenLøgumkl. 1 point   

 

Finalegruppe 2: 

Mogens Grete Aabenraa 5 point 

Jørn Lassen Tønder 4 point 

Nis H. Madsen Løgumkl. 3 point 

Jens Ole Olesen Tønder 2 point 

Niels Falsig Tønder 1 point 

Holger Schmidt Løgumkl. 0 point 

 

Finalegruppe 3  

Jens Peter Jensen Løgumkl. 4 point 

Thomas Bergnæs Tønder 3 point 

Uwe Hansen Aabenraa 3 point 

Rudolf Mach Flensborg 3 point 

Flemming Øgendahl Aabenraa 2 point 

Finn S. Nielsen Aabenraa 0 point 

 

Finalegruppe 4 

Godtfred Sloth Jensen Aabenraa 2,5 point 

Vagn Lauritzen Løgumkl. 2,5 point 

Søren Hensriksen Tønder 1 point 

Troels Bergnæs Tønder 0 point 

 

Vinderen af finalegruppe 4: 

Godtfred Sloth Jensen med 

sin violin.  Arkivfoto. 
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Partier 

 

Erik Lund-Petersen fra Gråsten, sender 

følgende parti. Erik mener, at der er for få, 

som sender partier til bladet, og opfordrer 

alle klubber til at sende noget ind. Jeg kan 

kun støtte Eriks forslag – send ind! Havde 

jeg ikke mine trofaste støtter, så så det ikke 

godt ud. 

 
Hansjørgen Clausen, Gråsten 

Erik Lund_Petersen, Gråsten 

Gråsten Klubturnering 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 d6 3.c4 ¤bd7 4.¤c3 c6 5.e4 

£b6 6.¥e2 h6 7.0–0 e6 8.£c2 ¥e7 Sort 

vælger en passiv pindsvineopstilling, men 

kommer hurtigt til at mangle felter. 9.¥e3 c5 

10.dxc5 dxc5 11.¤a4 £c6 12.¤d2 ¤b6 

13.¤xb6 axb6 14.f4 ¤d7 15.¥f3 Straks e5, 

så hvid ikke kan spille det ville være bedre. 

15...£a4? Remistilbud. 13. -, e5 havde 

været bedre. 16.b3 £c6 17.e5 £c7 18.¤e4 

Sort har store problemer med udviklingen. 

18...0–0 19.¤c3 £b8 20.¥e4 ¢h8 Sort har i 

de sidste 2 træk flyttet en brik, for den blev 

truet. Istedet burde han have forsogt et 

fremstod med f6. Som stillingen er, kan sort 

ikke flytte 2 af sinne lette officerer. 21.¤b5 

¦a5 22.a4 ¥d8 23.¥d2 ¦a8 24.¥c3 ¥e7 

25.f5 Forhastet - 25. Tad1 og en doublering 

af tårne i d-linien var en bedre plan. 25...exf5 

[ 25...¤xe5 Ville give lige spil.] 26.¥xf5 ¤xe5 

27.¥xc8 ¦xc8 [ 27...£xc8? 28.¥xe5]  

28.¦ae1 [ 28.¥xe5 £xe5 29.¦ae1 £g5 

30.¦f5 £g6 31.¦xe7 ¦e8 32.¦exf7+-] 

28...¥f6 29.¥xe5 [ 29.¦xf6! gxf6 30.£f5 ¦c6 

31.¦xe5 £c8 ( 31...fxe5?? 32.¥xe5+) 

32.£xc8+ ¦axc8 33.¦e7±] 29...¥xe5 30.¦xf7 

¥xh2+ 31.¢h1 £g3 [ 31...¦e8 32.¦ef1 ¥e5³] 

32.¦ef1 ¦a6?? 33.¦f8+ ¦xf8 34.¦xf8# 1–0 

 

Broder Petersen, Alssund 

Bent Vesterlund, Alssund 

Alssunds Efterårs EMT, 2006 

Noter Svend Erik Kramer. 

1.c4 e5 2.e4 ¤f6 3.¤c3 c6 4.¤f3 d6 5.d4 

exd4 6.£xd4 Sxd4 og man kunne have fået 

en normal opstilling lidt a siciliansk trods 

bonden på c6, men hvid kan fint slå med 

dronningen, der jo ikke umiddelbart er truet. 

6...¤bd7 7.¥f4 ¤c5 8.0–0–0 ¤e6 9.£d2 

¤xf4 10.£xf4 ¤h5? Skal denne springer 

flyttes, skal den til g4 [ 10...¤g4! 11.£g3 h5! 

12.h4 £b6 og sort er ovenpå] 11.£e3 Nu er 

springeren på h5 deplaceret og hvid har 

fuldendt sin udvikling - sort har visse 

problemer at slås med 11...£c7 12.e5! 

udmærket, og [ 12.c5 dxc5 13.e5 ¥e7 14.h3 

f5 der truer g4 15.exf6 ¤xf6 16.¤e5² er ikke 

bedre] 12...dxe5 13.¤xe5 ¥e6? [ 13...¥e7 

meget bedre 14.¥e2 ¤f6 15.£g3 ¥e6 med 

næsten lige spil] 14.f4?! [ 14.g4! ¤f6 15.g5 

¤g8 16.c5! ¤e7 17.¥h3 ¥xh3 18.£xh3 ¤g6 

19.¦he1+- havde været afgørende] 

14...¥d6? bedre havde [ 14...¤xf4!? 15.£xf4 

¥d6 16.¦xd6 £xd6 17.¤e4 £e7 18.c5 0–0 

19.¤d6+- ¥xa2 20.¥d3 trods alt været] 

15.c5! ¥xe5   
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  16.£xe5?? nej!!  [ 16.fxe5! g6 17.¥e2 ¤g7 

18.¤e4 ¤f5 19.£f4+-] 16...£xe5 17.fxe5 

¤f4 18.g3 ¤d5 [ 18...¤g6 19.¦e1 0–0–0] 

19.¤e4 ¢e7 20.¥e2 b6 21.a3 ¦ad8 

22.cxb6? hjælper kun sort [ 22.¦he1 ¤e3 

23.¦d6 ¥d5 24.¥a6 ¤f5 25.¦xd8 ¦xd8 

26.¤d6=] 22...axb6 23.¦hf1? [ 23.¦he1 ¤e3 

24.¦d3 ¦xd3 25.¥xd3 ¤g4 er også i sorts 

favør] 23...¤e3 24.¦xd8 ¦xd8 25.¦f3 ¤g4 

26.¦c3 ¤xe5 27.¤g5 h6 28.¤f3 ¤xf3 

29.¥xf3 c5 30.¢c2 ¦d4 31.¦e3 ¢d6 32.¢c3 

  

Min gamle klubkammerat Bent Vesterlund - 

fra de glade 70 ér i Gråsten - må være blevet 

træt - han (sort) har en sund merbonde og 

ligefarvede løbere, gevinsten ser ikke al for 

svær ud, men der blev taget remis her.. ½–½ 

 

Kaj Elkjær Larsen har kigget tilbage i 

arkivet. Michael var på det tidspunkt et af 

Tønders mange store unge talenter. Jeg har 

selv spillet denne åbning mod Kaj, og ofte 

været i problemer. 

 
Michael Sørensen, Tønder 

Kaj Elkjær Larsen, Tønder 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 b6 5.¥d3 

¥b7 6.f3 0–0 7.¤ge2 d5 8.0–0 dxc4 9.¥xc4 

c5 10.dxc5 ¥xc5 11.¤a4 ¥e7 12.e4 £c7 

13.£b3 ¥d6 14.h3 ¤bd7 15.¥e3 ¦ac8 

16.¦ac1 £b8 17.¤ac3 Kaj har med sort stille 

og roligt udlignet. Nu skal brikkerne bringes til 

de optimale positioner. 17...¤e5 18.¤b5 

¤xc4 19.¦xc4 ¦xc4 20.£xc4 ¦c8 21.£b3 

¥c5 22.¦d1 h6 Der kunne komme trusler 

med mat i bunden - der tages ingen chancer. 

23.¥xc5 ¦xc5 24.¤bc3 ¥a6 Loberen bed på 

granit, hvor den stod, og sort har stadigvæk 

kontrol over d5. 25.¦d4 £c7 26.£d1 ¢h7 

27.¦a4 ¥xe2 28.£xe2 ¤h5 29.£f2 ¤f4 

Tårnets lille skovtur benytter Kaj til at 

forbedre springerens position. 30.h4 a5 

31.¦d4 b5 Angreb på D-flojen startes. 

32.¦d2  

 

 

g5! Så prikkes der lidt på den anden floj. 

33.¢f1 For at jage springeren væk med g3. 

33...gxh4 34.¤e2 [ 34.£xh4 ¦h5 35.£f6 

¦h1+ 36.¢f2 ¤h5 37.£d8 £g3+ 38.¢e3 

¦e1+ Ikke en sjov variant at beregne for 

hvid.] 34...h3 35.g3? ¤xe2 Det skulle ikke 

undre mig, om Kaj har set de sjovere 

varianter, inden han spiller det sikre. [ 

35...¦c1+ 36.¤xc1 h2 37.£xh2 ( 37.gxf4 

h1£+ 38.¢e2 £hxc1–+) 37...£xc1+ 38.¢f2 

£xd2+ 39.¢g1 £e1#] 36.¦xe2 ¦c1+ 37.¦e1 

¦xe1+ 38.£xe1 £c2 39.£c3 [ 39.£f2 £d1+ 

40.£e1 £xe1+ 41.¢xe1 h2–+] 39...£g2+ 0–1 

 

Her er 2 partier fra Alssunds forårsturnering, 

som Svend Erik Kramer har sat noter til: 

 

Allan Lausten  - Morten Helms 

Allsunds Åbne Forårst., 2007 

1.¤f3 d5 2.e3 ¤f6 3.c4 ¥g4 4.cxd5 ¤xd5 

5.£a4+ ¥d7 6.£b3 ¤b6 7.¤e5 e6 8.¤c3 

¥d6 Selv om hvid har spillet aggressivt og 
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energisk i åbningen, er det sort, der med sit 

rolige og solide spil, er kommet bedst ud af 

åbningen. 9.¤xd7 ¤8xd7 10.d4 0–0 11.¥d3 

£g5 12.¥e4 ¦ab8 13.0–0 ¤f6 14.¥f3 £h4 

15.g3 £h3 16.£d1 e5! Fint spillet, sort står 

lidt bedre og bestemmer farten 17.¥g2 £e6 

18.d5 £d7 19.e4 h6 20.f4 ¦fe8 Med 

remistilbud 21.f5? Afslået. Hvid har udlignet, 

men der er slet ingen grund til uprovokeret at 

lægge bonderne fast,  hvid glemmer nok et 

kort ojeblik, at sort har et springerpar mod et 

loberpar  [ 21.£d3 exf4 22.¥xf4 £e7 23.¦ae1 

¤g4 24.£e2 ¥c5+ 25.¢h1 ¤e5 ser meget 

lige ud] 21...¥c5+ 22.¢h1 ¤c4 23.£e2 ¤d6 

24.¥e3 ¥xe3 25.£xe3 a6 26.¥f3 ¢h7 27.g4! 

Hvid er klar over, der hurtigt skal skabes 

modspil, og trækket er rigtigt set, eller vil de 

sorte spingere snart dominere brættet 

27...£e7 28.g5 hxg5 29.£xg5 ¤g8? Her 

skal spilles  [ 29...¦h8! 30.¦g1 ¤de8 31.¦g3 

¢g8 32.¦ag1 ¦h7 og sort står vel en anelse 

bedre] 30.£h5+? Hvid revancherer sig  - 

skakken hjælper kun sort på rette spor [ 

30.¦g1! £xg5 31.¦xg5 ¤h6 32.¦ag1 ¦g8 

33.¤a4 og hvid har en lille fordel] 30...¤h6 

31.¥e2 £f6 32.¦g1 ¦h8 33.¦g2 ¢g8 

34.¦ag1 ¤hxf5?? En fejlkombination, der 

bor tabe [ 34...¦h7 35.£f3 ¦d8=] 35.£f3! ¢f8 

36.exf5 ¤xf5 37.¦xg7 godt, men endnu 

bedre [ 37.¤e4! ¤d4 38.£g4 £g6 39.£d7+-] 

37...¢e7? [ 37...¦xh2+ 38.¢xh2 £h6+ 

39.£h3 £xh3+ 40.¢xh3 ¤xg7 var sorts 

bedste chance, nu burde partiet være klart 

tabt, men] 38.d6+! ¢d7  

 

  39.dxc7?? Nej ikke sådan, hvid står klart til 

gevinst, men kommer nu fra asken i ilden [ 

39.¦1g5! og nu går 39...¦xh2+ 40.¢xh2 

¦h8+ 41.¢g1+- jo slet ikke] 39...¦xh2+! 

40.¢xh2 ¦h8+ 41.£h5?? Selvmord, hvid går 

helt i panik, der er stadig remis efter [ 41.¢g2 

¤h4+ ( 41...£xg7+? 42.¢f1 og hvid vinder) 

42.¢f2 ¤xf3 43.¥xf3 ¦h2+ 44.¦7g2 £h4+ 

45.¢e2 £c4+ 46.¢e1 £h4+ 47.¢e2 £c4+ 

og remis ved trækgentagelse] 41...¦xh5+ 

42.¥xh5 £h4+ 43.¢g2 ¤xg7 44.¦d1+ ¢xc7 

45.¥xf7 £g4+ 46.¢f2 £f5+ 47.¢e2 £xf7 

48.¤d5+ ¢b8 49.¤c3 ¤f5 50.¦f1 ¤g3+ 0–1 

 

Bent Vesterlund  - Broder Petersen 

Alssund Åbne Forårst., 2007 

1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 e5 4.¥g2 f5 5.a3 

¤f6 6.e3 ¥e7 7.¤d5?! Er fristende, men det 

var nok bedre at fuldende udviklingen og få 

rokeret 7...0–0 8.¤e2 d6 9.b4? Bent er 

normalt den stærkeste spiller af de 2 og  kan 

ikke lade en sådan chance gå fra sig, man 

må spille efter sin natur, men rokade havde 

været det oplagte træk her og så bagefter 

forsoge at erobre initiativet 9...cxb4 10.axb4 

e4! Sort har ikke lavet ret meget, men med 

harmoniske træk er han nu klar i fordel  

11.£b3 ¤e5 12.d4? Bent vil se det, der var 

ellers sidste chance til rokade [ 12.0–0 ¤xd5 

13.cxd5 ¥d7 14.¥b2 ¥f6 Med lille sort fordel] 

12...¤d3+ 13.¢f1 ¤xd5 14.cxd5 £b6 

15.¥d2 ¥d7 16.¤f4 ¤xf4 17.gxf4 ¥b5+ 

18.¢g1 ¦fc8?! Det beromte forkerte tårn [ 

18...¦ac8 19.¥f1 ¦f6 20.h3 ¦g6+ 21.¢h2 

¥h4–+;  18...¦f6 angivet af broder selv er 

også bedre end teksttrækket 19.h3 ¦g6 

20.¢h2 ¥h4 21.¥e1 ¦c8–+] 19.¥f1 ¥xf1 [ 

19...¥h4?! angivet af Broder i sine noter, men 

Lxf1  er ikke fejlrækket 20.¢g2 ¦f8 21.¦g1 

¥xf1+ 22.¦gxf1 £b5µ] 20.¢xf1 £b5+ 

21.¢g2 a5? Lukker hvid ind i partiet igen [ 

21...£e2! 22.£d1 £d3 23.¥e1 £c4–+] 

22.¦hb1 a4! 23.£d1   
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  23...£xd5?! Det er fristende at tage bonden 

på d5 straks, men enhver afbytning letter jo 

presset på hvid, og sort kunne faktisk have 

oget presset  med et stærkt ventetræk  [ 

23...¥f6! 24.¦a3 £xd5 25.¦xa4 ¦xa4 

26.£xa4 ¥xd4 27.exd4 e3+–+] 24.¦xa4 g5 

25.fxg5 ¥xg5 26.¦a5! Så har hvid helt 

udlignet 26...£f7 27.£b3 ¦xa5 28.bxa5 

£xb3 29.¦xb3 ¦c7 30.¦b5 ¦c2 31.¦xf5 h6 

32.¥b4 [ 32.h4 ¥xh4 33.¥b4 d5 34.¥e1 ¦c1 

35.¢f1 ¦b1 er også remis] 32...¥xe3 33.d5 

¥c5 ½–½ 

 

Turneringsleder søges til 4. HK ´s 

holdturnering! 

Da vor nuværende TL Herman Petersen 

stopper med udgangen af denne sæson, 

søges en person til at overtage jobbet. 

Samtidig har 4. HK´s generalforsamling 

netop besluttet at indkøbe et program til 

styring af holdturneringen, således at det 

manuelle arbejde i fremtiden bliver 

væsentligt mindre end nu. Jeg vil 

umiddelbart tro at en person med EDB 

kendskab på brugerniveau vil kunne 

varetage jobbet. 

Er du interesseret, kontakt venligst. 

 

Svend Erik Kramer 

Tlf.: 74 67 26 01 

Mail: hk4@skak.dk  

Præmieopgave. 

  

I sidste nummer satte Broder Petersen 50 

kr. på højkant til en, som kunne løse 

følgende opgave: 

Løsningen er: 

1. -, Txc4 2. Txc4 hvis man ikke slår er 

man jo bare en officer efter. 2. -, Sf3+ den 

skal slås, ellers ryger dronningen. 3. gxf3, 

Lh3 Nu er der mat i få træk. Kongen kan 

ikke slippe væk og intet kan hjælpe mod 

Dg6+ efterfulgt af Dg2 mat. Springeren 

kunne have dækket fra e3, derfor var det 

vigtigt den blev fjernet i første træk. 

Broder fortalte, at 50% af samtlige 

indsendte besvarelser var rigtige. Eneste 

rigtige løsning kom fra godtfred Sloth 

Jensen, som kan se frem til de 50 kr. når 

han engang møder Broder. 

 

Terminer holdturneringen 2007-08 

Datoener er  for division og M-række – 

øvrigerækker spiller ugen før 

1. runde 4. november 2007 – uge 44 

2. runde 18. november 2007 – uge 46 

3. runde 9. december 2007 – uge 49 

4. runde 14. januar 2008 – uge 2 

5. runde 3. februar 2008 – uge 5 

6. runde 3. marts 2008 – uge 9 

7. runde 13. april 2008 – uge 15 

mailto:hk4@skak.dk

