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Dette nummer. 

 

Sæsonstart. Jeg har trukket dette 

nummer lidt, for at få flere ting i 

kalenderen. Der er kun 3 turneringer 

i efteråret?? 

Sønderjysk EMT – annonceret i 

sidste nummer – starter 9 sept. 

Tønder byturnering er startet. 

SydGrandPrix – første runde af-

viklet i Tønder – se omtale og øvrige 

datoer i dette blad. 

Kære formænd – jeg beklager meget, 

hvis jeg har glemt noget, for det kan 

da ikke passe, at der ikke sker mere.  

Send kommende turneringer til bla-

det i god tid, så jeg kan få dem med. 

mailto:hk4@skak.dk
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:kfyhn@tiscali.dk
http://www.4hk.dk/
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Fair Play 

 

Vi kan alle blive enige om, at hvis man 

snyder, så er det ikke fair play. Hvis man 

holder sig strengt til reglerne, er det så al-

tid fair play? 

I fodbold er det almindeligt, at man giver 

bolden tilbage til et hold, hvis en spiller 

med vilje sparker bolden ud, for at få be-

handlet en skadet spiller. Det står ikke i 

reglerne, men det er fair play. 

Jeg synes, at der er en tendens til at skak-

spillet i dag er på vej væk fra fair play. Lad 

mig give et par eksempler fra hurtigskak: 

Man er kommet frem til en stilling, hvor 

hver spiller har en bonde, en konge og en 

løber. Løberne er endda uligfarvede, bøn-

derne står overfor hinanden og begge kon-

ger er på plads. Remis? – Nej, den ene 

spiller nægter og vinder på tid. Fair play – 

absolut ikke! 

En spiller flytter en bonde op på 8. række 

og skal have dronning nummer 2. Den har 

han ikke ved hånden, og placerer derfor et 

tårn på hovedet og siger dronning! Mod-

standeren siger derefter højt: ”Det er da 

ikke en dronning – det er et tårn der står på 

hovedet.” Der opstår forvirring, og han 

undgår det sikre tab. I reglerne står der, at 

man skal sætte en dronning ind, men de 

fleste af os har vist spillet med et tårn på 

hovedet, så fair play? 

I sidste runde af en turnering, mødes 2 

hold fra samme klub. Førsteholdet kan 

ikke nå noget, men andetholdet kan med 

en sejr vinde deres række. Man aftaler at 

førsteholdet taber med vilje. Fair play – 

absolut ikke. 

Nu vil jeg give et eksempel på fair play. 

En spiller har spillet et glansparti, og står 

klart til gevinst, men sætter sin dronning i 

slag og står til tab. Modstanderen tilbyder 

remis, for han synes ikke, at han har for-

tjent at vinde. 

Problemet med fair play, er, at de fleste af 

synderne gør det, fordi de tror alle andre 

gør det. Hvis man selv udsættes for negativ 

fair play, så tror jeg også, at man selv let-

tere bliver synder. 

Vi skal passe på, at skakspillet ikke bliver 

ødelagt af usportslig optræden – eller må-

ske lige så slemt – frygten for at modstan-

deren er usportslig. 

Skak er en sport, hvor man spiller for at 

vinde. Hvis min modstander sætter dron-

ningen i slag og står til tab, så banker jeg 

ham. Hvis min modstander er i tidsnød i en 

uklar stilling, så spiller jeg på hans tids-

nød.  

I sidste nummer af bladet havde hoved-

kredsformanden et indlæg, hvor en af 

overskrifterne var ”Adfærd og etik i Søn-

derjysk skak.”  

Da jeg læste overskriften, håbede jeg, at 

det var et indlæg mod den manglende fair 

play, vi, efter min mening, bevæger os hen 

mod. Det var det ikke, det var desværre 

bare en henstilling til at melde sig til turne-

ringer i god tid. 

Jeg tog ikke fair play op på det tidspunkt, 

men jeg har siden oplevet noget, som be-

tyder, at jeg tager det op nu. 

Nu kan det være, at jeg er den eneste, som 

synes vi er ved at få et problem, men hvis 

der er andre, så vil jeg gerne have nogle 

indlæg om emnet. Enten med noget man 

har oplevet, eller med gode ideer til frem-

tiden. 

Jeg synes også, at FU skal se på problemet.  

Det kan være i form af en fair play pokal. 

Den kan tildeles en spiller, som udviser en 

meget fair adfærd – som spilleren nævnt 

nederst i forrige spalte. Den kan også til-

deles en fair spillende klub, eller et fair 

spillende hold.  

Det kan også være, at FU har andre ideer, 

men det vigtigste er, at der bliver sat fokus 

på problemet. 
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Normalt har jeg kun partier med fra områ-

dets spillere, men her vil jeg gøre en und-

tagelse. Partiet er klippet fra Henrik Mor-

tensens bog: ”Skak er sjovt.”, som jeg 

hyggede mig med i sommerferien. Partiet 

er spillet i Hørsholm i 1990 i 1. klasse. 
Jan Mortensen - Lars Nielsson 

1.e4 e5 2.¤c3 ¥c5 3.¤a4!? ¥xf2+!? Der er 

kun spillet 3 træk, og sort har allerede ofret 

en officer. 4.¢xf2 £h4+  

5.¢e3 Faktisk eneste træk. [ 5.¢e2? £xe4+ 

6.¢f2 £xa4µ;  5.g3 £xe4 6.¤c3 £xh1 7.¤f3 

¤f6µ] 5...£f4+ 6.¢d3 d5 7.¢c3 £xe4 8.¢b3 

¤a6! [ 8...¤c6 9.c3 d4 10.d3 £g6 11.¢c2 

£d6 12.c4 ¤b4+ 13.¢b1 og hvid står godt.] 

9.a3 Skaber et flugtfelt til kongen - 9. c3 er 

mindre godt, da det skal bruges til hesten.  

 

9...£xa4+!! 10.¢xa4 ¤c5+ 11.¢b4 [ 11.¢b5 

¤e7 12.¢xc5 a5 Giver bare en trækomstil-

ling.] 11...a5+ 12.¢xc5 [ 12.¢c3 d4+ 13.¢c4 

b6 14.¢d5 f6 er værre for hvid.] 12...¤e7 

Truer mat med 13.-, b6+ 14. Kb5, Ld7# 

13.¥b5+ ¢d8  

14.¥c6!! b6+ 15.¢b5 ¤xc6 16.¢xc6! [ 

16.c3 ¤d4+ 17.cxd4 ¥d7#] 16...¥b7+! 

17.¢b5! [ 17.¢xb7 ¢d7 18.£g4+ ¢d6 

...Thb8# kan ikke hindres.] 17...¥a6+ 18.¢c6 

[ 18.¢a4 ¥c4 19.¤f3 b5#] 18...¥b7+ ½–½ 

 

Se det var et rigtigt publikumsparti spillet 

af de 2 (daværende) førsteklassesspillere!?  

Nej – det var faktisk snyd. Det var en aftalt 

remis. 

Et kig i en stor database vil sikkert afsløre 

over hundrede lignende partier. Stampar-

tiet er tilbage fra 1872 og blev spillet mel-

lem Carl Hamppe og Phillipp Meitner. 

Aftalte remis’er forekommer overalt i 

skak. Det kan være blandt 2 spillere uden 

præmiechance i sidste runde, eller blandt 2 

klubkammerater i en af de første runde. 

Det er nok den mest accepterede form for 

snyd. Den er også svær at komme efter – 

spil 10 fornuftige træk og giv pote. 

Kun når nogen – som ovenstående parti – 

laver aftalen mere festlig, kan den afsløres. 

I andre sportsgrene vil bare mistanken om 

et aftalt resultat give en masse ballade. 
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FU møde 25 August 2007. 

Søren Krabbenhøft - fork. af red. 

 

Deltagere: 

Svend Erik Kramer, Hansjørgen Clausen, 

Søren Krabbenhøft og Herman S Petersen. 

Frede Andersen fraværende med Afbud 

Siden sidst: 

Tilbundsgående undersøgelse har påvist at 

vi i hovedkredsen har 4 æresmedlemmer: 

Godtfred Sloth Jensen, Ove Christensen, 

Vagn Lauritzen og Kaj Elkær Larsen 

Kurset til kampleder bliver afholdt i Bov 

6.oktober. IA Vagn Lauritzen forestår 

uddannelsen af de 8 – 10 personer der 

forventes, primært fra klubber med di-

visionshold. Udgiften bliver delt 50/50 

mellem Hovedkredsen og deltagernes 

respektive klubber. 

Hansjørgen Clausen er valgt til ny formand 

i Graasten 

Økonomi 

Vi er 308 medlemmer i 4. HK. Vi har ca. 

55.000 kr. heraf 31.000 i kassen og 24.000 

i kontingenttilgodehavender. 

De skyldige klubber vil blive rykket. 

Holdturneringen 

Ny TL bliver Kai Bjørnskov. 

Vagn Lauritzen indtræder i 4 HK´s faste 

Turneringskomite i stedet for Kai. 

Komiteen ser derefter ud som følger: 

Broder Petersen, Kaj E. Larsen og Vagn 

Lauritzen 

Vores nye hjemmeside, som jo også skal 

indeholde holdskakken, er ramt af 

børnesygdomme, som dog skulle blive løst 

inden turneringsstart. Vi vil gerne have 

haft www.4.hk.dk som domænenavn, men 

det er af uransaglige årsager ikke muligt, 

så vi arbejder på noget der til forveksling 

vil ligne. 

Vi skal have et nyt web-hotel, da Karsten 

Fyhn stopper, og det er der givet grønt lys 

til. 

Vi krydser fingre for at der kommer rigtigt 

mange hold med i år. Og minder lige 

formændene på at styrkelisten jo er et 

formandsskøn! 

Sidste tilmelding var 12 /9 til Kaj Bjørn-

skov. 

Sønderjysk EMT 

2007: Løgumkloster på Agerskov Skole 

Sidste tilmelding var 28/8 

2008. Aabenraa vil afvikle SEMT på 

torsdage i februar, marts og april. 

2009. Haderslev 

Junior Hold-DM 

Juniorlederen er ved at sætte et godt hold, i 

hvert fald på papiret. Udover at det er 5-

7/10-2007 på Tjele, så er vi ikke vidende 

om noget. 

Skakserver og medlemskampagne 

En testmodel af den nye skakserver var 

momentant opkoblet, og blev testet af 

nogle få udvalgte. Thomas Hütters der er 

tovholder på projektet har vist fået rigtigt 

mange tilbagemeldinger, men at tidsplaner 

holder endnu. 

Det hidtidige udspil vedr. DSU´s med-

lemskampagne, der er annonceret til medi 

januar 2008, er meget lidet lokal, og vi – 

4.HK – må nok erkende, at skal det have et 

lokalt tilsnit, skal vi selv lave det. FU er 

enige om, at det er ude lokalt i klubberne 

muligheden er. 

Erik Lund-Pedersen, Gråsten har tilsendt et 

forslag til en medlemskampagne. De to 

modeller blev diskuteret i FU, og vi enedes 

om at nedsætte et udvalg til at se på 

problematikken med lokale briller. 

Erik Lund-Pedersen har udvist interesse så 

han forespørges. Morten Jessen skal også 

have buddet. Jørgen i Ribe finder en fra 

divisionsklubben 

Svend Erik Kramer fra FU 
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SydGrandPrix 

Klippet fra hovedkredsens hjemmeside. 

 

Første afdeling blev afviklet i Tønder i 

dag. Der var 30 tilmeldte, hvoraf 2 ude-

blev, og der inddeltes to monradgrupper: 

M+1.+2. klasse og 3. + 4. + skoleskakklas-

sen med henholdsvis 16 og 12 (14) delta-

gere. De øverste 4 pladser i monrad-

gruppe1 blev ikke uventet snuppet af fire 

mesterspillere: Svend E. Kramer, Bov, 5½, 

Jan Hendrik Lorenzen, Bov, 5, Hans U. 

Christensen, Tønder, 4½, på bedre korrek-

tion end Jan Rosenberg, Ribe, 4½. Hoved-

kredsens formand lagde dermed godt fra 

land med 17 GP-points. 1. klasse gav lige-

stilling mellem Tønderspillerne Jørn Las-

sen og Niels Falsig, begge 4 points. Jørn 

tog de 17 GP-points i kraft af bedre kor-

rektion. 2. klasse blev vundet af Per Gallo, 

Tønder, med 4 points foran Jørgen Clau-

sen; Gråsten, og Sascha Thomsen, Fribon-

den, begge med 3 points. Monradgruppe-2 

havde også favoritter i toppen. De to spil-

lere fra 3. klasse, John Kristoffersen, Grå-

sten, og Thomas Bergnæs, Tønder, sluttede 

på henholdsvis 6 og 5½ points efter et tæt 

kapløb hele vejen. Rolf Zömbick tog de 17 

points i 4. klasse, der var en ren Tønder-

afdeling, foran Troels Bergnæs og Anders 

Pihlkjær. Skoleskakklassen sluttede med 

ligestilling, idet Mathias Boysen, Vojens, 

og Martin Lorentzen, Tønder, begge slut-

tede på 3 points. Mathias havde bedst kor-

rektion og gik de 17 points, mens penge-

præmierne måtte deles. Stillingen efter 1. 

runde kan ses her. - Arrangementet forløb 

gnidningsfrit med god hjælp fra Asger 

Olesen til turneringsledelse og fra Ole 

Kreutzfeldt til kantinejobbet.  

Stillingen efter 1. runde. 

 

 

Spiller Klub 
Hurtig-

rating 

klas

se 

Tøn-
der 

1/9 

     

Sv.E.Kramer Bov 2013 M 17 

Jan-H.Lorenzen Bov 1991 M 13 

H U. Christensen Tønder 1982 M 10 

Jan Rosenberg Ribe 1917 M 9 

Helge Andersen Tønder 2006 M 8 

Kim Czepluch Bov 1902 M 7 

     

Jørn Lassen Tønder 1726 1 17 

Niels Falsig Tønder 1750 1 13 

Manf. Thomsen Frib. Fl. 1716 1 10 

Bo Jensen Bov 1710 1 9 

Hans E. Leimand Ribe 1723 1 8 

     

Per Gallo Tønder 1638 2 17 

Jørgen Clausen Gråsten 1596 2 13 

Sascha Thomsen Frib.Fl. 1512 2 10 

Palle Jørgensen Vojens 1503 2 9 

Jan Zimmermann Alssund 1627 2 8 

     

J. Kristoffersen Gråsten 1458 3 17 

Thomas Bergnæs Tønder 1387 3 13 

Peter M. Jensen Tønder 1340 3 10 

Jesper Kallesen Vojens 1354 3 9 

     

Rolf Zömbick Tønder 1000 4 17 

Troels Bergnæs Tønder 1180 4 13 

Anders Pihlkjær Tønder 1176 4 10 

     

Mathias Boysen Vojens 1002 S 17 

Mart. Lorentzen Tønder 1000 S 13 

Kristine Jørg. Vojens 1025 S 10 

Kr.   Lorentzen Tønder 1000 S 9 

Katrine Jørg. Vojens 1000 S 8 

     

 

Kommende runder: 

 

Vejen  24/11 

Vojens  28/12 

Gråsten  15/3 

Haderslev  25/4 
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Løgumkloster byturnering. 
 

Jeg har før haft kig på Løgumkloster by-

turnering, men det er første gang jeg delta-

ger. Jeg regner bestemt ikke med, at det 

bliver sidste gang, for det er en meget hyg-

gelig turnering at slutte sæsonen med. 

Turneringen er i trygge hænder med Vagn 

Lauritzen som arrangør og en meget kom-

petent turneringsleder. 

Turneringen blev spillet i Klosterhallerne, 

og der deltog 26 fra 10 klubber 

 

Mestergruppen var heldigvis stærkere 

end jeg havde forventet, så jeg så frem til 

en spændende turnering. 

I første runde vandt jeg, da min modstan-

der satte en officer i slag. I 2. runde kom 

opgøret mod ratingfavoritten, Bent Olesen, 

som overraskende havde tabt i første 

runde. 

 
Bent Olesen, Lemvig 

Helge Andersen, Tønder  

1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 4.e3 ¥g7 5.¤f3 

0–0 6.¥e2 dxc4 7.¥xc4 c5 8.0–0 cxd4 

9.exd4 ¥g4 10.¥e3 ¤c6 11.¥e2 ¤d5 Hvid 

har efter min mening spillet lidt for passivt, og 

sort står behageligt. 12.h3 ¥xf3 13.¥xf3 

¤xe3 14.fxe3 ¦c8 15.£e2 ¤a5 16.¦fd1 b6 

17.¦ac1 e6 18.¤b5 £d7 19.b4 ¤c6 20.a3 [ 

20.¥xc6 ¦xc6 21.¦xc6 £xc6 22.¤xa7 £a4 

23.¤b5 £xb4=] 20...¤e7 21.¤c3 ¤f5 Sort 

har kig på bonden på e3 - desuden skal hvid 

hele tiden holde øje med ofre. 22.¦d3 ¦c4 

23.b5 £d6 24.¦cd1 £xa3 Jeg var under 

partiet lidt bange for om min dronning var 

kommet på glatis, men en bonde er en 

bonde! 25.¤b1 £d6 26.¥c6 ¦b4 27.¤c3 a5 

En fribonde er skabt og tårnet er dækket. 

28.¤e4 £c7 29.£f3 ¤d6 30.¤c3 ¤c4 31.d5 

¥xc3 Når springeren er væk, har hvid alli-

gevel ingen mulighed for at udnytte de svage 

sorte felter. 32.¦xc3 [ 32.d6 ¤xd6µ] 32...£e5 

33.¦xc4 Springeren var lidt af en magtfaktor, 

som hvid fjerner effektivt. 33...¦xc4 34.d6 

¦d8 35.d7 ¦c3 36.¦e1 a4 37.£f2 a3 38.£h4 

f6 39.£f4 a2 [ 39...£xf4 40.exf4 ¢f7 Kunne 

også være spillet.] 40.£xe5 fxe5 41.¢f2 ¦b3 

42.¦a1 ¦b2+ 43.¢f3 ¢f7 44.g4 ¢e7 Så har 

kongen kontrol over bonden og tårnet kan 

flyttes. 45.¢e4 ¦f8 46.¢xe5 ¦ff2 47.¦d1 

¦fd2 48.¦f1 ¦b1 0–1 

 

3. runde fik jeg remis mod Godtfred Sloth 

Jensen, som jeg sætter meget pris på, da 

hans deltagelse altid gør turneringerne sjo-

vere. 

Sejre i de 2 sidste runder i hårde kamppar-

tier gav mig førstepladsen. Det betyder, at 

mit navn kommer på vandrepokalen. Den 

er fra 1973, og der er mange kendte navne 

på den. 

Godtfred blev nummer 2 med 3 point, 

mens Vagn Jakobsen blev bedste spiller fra 

Løgumkloster. 

  

Referatet fra de øvrige klasser har jeg klip-

pet fra nettet, hvor Vagn Lauritzen har 

skrevet det. 

 

I Basisklasse 1 bragte Hans Valdemar 

Hansen sig allerede mandag aften i front, 

idet han spillede sit parti mod Rudolf 

Mach forud; han vandt og kom dermed på 

3,5 point. Børge Schrøder havde med sine 

3 point chancen for en udelt førsteplads, 

men måtte nøjes med remis mod Rolf Pe-

dersen og delte dermed førstepladsen med 

Hans Valdemar. Rudolf Mach og Rolf Pe-

dersen delte med 2½ point 3. pladsen, 

mens det sidste parti i gruppen mellem 

Erik Asmund og Vagn Lauritzen også 

endte remis, hvormed de delte sidsteplad-

sen med 1½ point. 

 

I Basisklasse 2 var der før aftenens runde 

stor jævnbyrdighed; Nis H. Madsen lå i 

spidsen med 3 point skarpt forfulgt af 3 

spillere med 2,5 point, nemlig Jens Peter 

Jensen, Holger Schmidt og Uwe Hansen. 

Der blev til 2 spændnede kampe, hvor 

Uwe Hansen først efter et langt kampparti 

mod Holger Schmidt bragte sig foran med 

en sejr. Nis Madsen stod længe i overkan-
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ten mod Jens Peter Jensen men i slutspillet 

måtte han bytte en dronning for et tårn, og 

selvom Jens Peter så egentlig havde fordel 

sluttede partiet remis. Dermed delte Uwe 

Hansen og Nis H. Madsen førstepladsen. 

Det sidste parti gruppen mellem Kresten 

Beck og Ralf Stegelmann endte remis, men 

ingen af de to havde chancer for at blande 

sig i toppen.  

 

I Basisklasse 3, der havde 8 deltagere løb 

Vojensspillerne med de øverste pladser: 

Frede Andersen tabte mod Peter M. Jen-

sen, men de 3,5 han havde i forvejen var 

nok til at sikre ham den samlede første-

plads. Hans klubkammerat Morten Jessen 

kom godt nok med en sejr over Troels 

Bergnæs fra Tønder á point med ham, men 

hans korrektion var et enkelt point dårli-

gere. Endelig kom Jesper Kallesen fra 

Vojens med en sejr over Rolf Zömbick op 

på 3 point og dermed på en delt tredieplads 

med nøjagtig samme score som Peter M. 

Jensen. Thomas Bergnæs fra Tønder vandt 

over Finn Skovgård Nielsen fra Aabenraa 

og kom dermed også på 3 point, men var et 

enkelt korrektionspoint fra de andre to. 

 

Nye regler for nedrykning fra 2. 

division. 

Klippet fra Tønders hjemmeside 

 

Hovedkredsens formand, Svend E. Kra-

mer,  har rundtsendt en mail til divisions-

klubberne med den oplysning, at den for-

ventede nedrykning af 3 hold fra vor 2. 

divisionsgruppe i år er ændret til 2 nedryk-

kere og et nedrykningsspil mellem tredje-

sidste i vor gruppe og i en nordligere 

gruppe. Dette er besluttet på et hovedbe-

styrelsesmøde i DSU i dag, og det er tan-

ken, at den praksis skal fortsætte de kom-

mende år. Det fastholdes, at vinderen af 

mesterrækken i vor hovedkreds altid får 

retten til oprykning til 2. division. 

Kamplederkursus i Sønderjysk Skak 

 
For at give divisionsklubberne mulighed 

for at få uddannet kampledere til deres 

hjemmekampe og for at ruste holdlederne i 

Sønderjysk Skaks egen holdturnering til 

sæsonens holdkampe tilbyder hovedkred-

sen hermed et halvdags kamplederkursus. 

Kurset finder sted i Bov Skakklubs lokaler 

(Aktivitetshuset, Jernbanegade 14, 6330 

Padborg) lørdag, den 6. oktober kl. 13.00 – 

17.30. 

Kurset består af 4 lektioner med tilhørende 

prøver, og det kan afsluttes med Dansk 

Skak Unions Kamplederprøve, der (hvis 

bestået) giver adgang til at være kampleder 

i divisionsturneringen. Kamplederuddan-

nelsen er en del af turneringslederuddan-

nelsen, men den beskæftiger sig ikke med 

rundelægning, ratingberegning eller andre 

emner, der ikke vedrører selve gennemfø-

relsen af partiet. 

Instruktionen gives af Vagn Lauritzen, Lø-

gumkloster (international dommer og 

medlem af skaknævnet). 

Det er aftalt at udgiften til kurset inklusiv 

kørselsudgifter deles mellem hovedkredsen 

og deltagende klubber, således at hoved-

kredsen afholder halvdelen af udgiften og 

den anden halvdel afholdes af klubberne i 

forhold til antal deltagere. 

Tilmelding til 

Vagn Lauritzen 

Ved Dammen 56 

6240 Løgumkloster 

7474 4303; vagn-lauritzen@mail.tele.dk 

senest den 30. september. 
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Pokalskak i Tønder. 

 

Det var besluttet på formandsmødet, at 

turneringen skulle afvikles efter Monrads 

system. Det blev dog en underlig form for 

Monrads system, da runderne blev lagt ef-

ter matchpoint, mens vinderen blev fundet 

efter brætpoint. Da Bov tidligt slog Ribe 

2½-1½ førte Bov på matchpoint og fik de 

sværeste modstandere, mens Ribe førte på 

brætpoint og vandt.  

Pokalturneringen er en rigtig hyggelig tur-

nering, som altid afvikles i godt vejr! Flere 

spillere udtrykte, at turneringen kunne 

blive mere vellykket, hvis den blev lagt 

efter Monrads system, men efter brætpoint. 

Selv om Ribe tabte til Bov, så var Ribes 

sejr fortjent, da holdet var bedre til at 

skrabe mange point til sig mod de svagere 

hold. 

 

Følgende er klippet fra hovedkredsens 

hjemmeside: 
Pokalturneringen 2007 fandt for det søn-

derjyske område sted søndag den 29. april. 

Som det har været sædvane gennem en del 

år nu, blev der spillet på Tønder Gymna-

sium. Der var 13 hold med.  

 

 Eliterækken blev vundet af Ribe (Lars 

Wilton, Peter Leimand, Jimmy Andersen, 

Karsten Jacobsen) med 22½ points foran 

Bov med 16½ og Åbenrå med 15½. Bred-

derækken vandtes af Bov-2 (Bo Jensen, 

Kym Grunau, Gundolf Mathiesen, Steen 

Jensen) 18½ points foran Tønder-1 med 18 

og Aabenraa-2 med 17½. Juniorrækken 

blev vundet af Ribe Junior (Knud Jesper-

sen, Nicolai Andersen, Klaus Hansen, Si-

mon Esbjerg) med 16 points. 

Pokalfinalen i Nyborg. 

 

2 gange Ribe og Bov tog til finalen i Ny-

borg den 27. maj – pinsedag. 

 

I eliterækken skulle Ribe vise, at vi godt 

kan spille skak i det sønderjyske. Ribe vid-

ste godt, at de var oppe mod skrappe mod-

standere, og derfor var målet at undgå sid-

stepladsen.  

Det lykkedes – Ribe fik 8½ point i de 6 

runder og sluttede som nummer 15 af de 

16 hold. Topscorer for Ribe blev Peter 

Leimand med 3 point. 

Jetsmark vandt rækken med 18 point. 

 

I bredderækken deltog Bov. Holdet var 

forstærket med Jan Oehmichen, som i 

Tønder spillede på førsteholdet. Et afbud i 

sidste øjeblik, betød at endnu en spiller fra 

førsteholdet - Svend Erik Kramer - allige-

vel kom med til Nyborg. Han erstattede 

Kym Grunau. Med sine 2098 i rating, hev 

han holdet op over den lovlige 1800 

grænse, men holdet fik alligevel lov til at 

deltage. Holdet fik en flot 3. plads med 

14½ point. 

Jan Oehmichen spillede en flot turnering 

og scorede 4½ point. Bo Jensen og Gun-

dolf Mathiesen scorede hver 4 point, mens 

Svend Erik Kramer kun scorede 2 point. 

Viby vinder rækken med 16½ point. 

 

I juniorrækken vinder Viby også – med 

19½ point. Ribes juniorer klarer sig lige så 

godt, som Ribes elitehold. De unge får 8½ 

point og slutter på 11. pladsen af 12 mu-

lige. 

Her gør Knud Jespersen det godt, idet han 

scorer 4 af 6 point. 
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Sønderjysk EMT 2008 

Uwe Hansen 

Aabenraa Skakklub har 2008 fornøjelsen 

af at afholde Sønderjysk EMT.  

Som noget helt nyt i sønderjysk skak, vil 

Aabenraa skakklub lægge spilledatoerne 

på hverdags aftener. Vi fra Aabenraa 

Skakklub tror på at det vil give skakspil-

lerne en meget bedre turnering. Sønder-

jysk EMT i Vojens blev afholdt med 14 

deltagere.  

Sønderjysk EMT 2007 bliver afholdt i 

september af Løgumkloster Skakklub. 

Det betyder, at alle weekender i septem-

ber er optaget. Desuden har vi mange 

holdkampe i weekenderne i november. 

Dette betyder at der ikke er mange week-

ender tilovers. Derfor vil Sønderjysk 

EMT 2008 finde sted på hverdags aftener 

og ikke i weekenderne, som vi ellers har 

gjort det. 

Desuden har vi valgt kun at afholde 1 

runde på én aften af gangen og ikke 2 

runder på samme spilledag, som set før. 

 Datoer: 

Runde Dag Dato 

1.runde Torsdag 07-02-2008 

2.runde Torsdag 14-02-2008 

3.runde Torsdag 21-02-2008 

Hænge Torsdag 28-02-2008 

4.runde Torsdag 06-03-2008 

5.runde Torsdag 13-03-2008 

6.runde Torsdag 10-04-2008 

7.runde Torsdag 17-04-2008 

  

Spilletid: Altid fra kl. 19:00 – 23:00 

 

Skakopgave. 

 

Normalt synes jeg ikke om skakopgaver, 

da de virker meget konstruerede. Denne 

gamle sag – over 100 år – kunne jeg 

imidlertid ikke stå for. Dels virker ud-

gangsstillingen ikke så konstrueret, men 

læg mærke til slutstillingen! 

 

Hvid trækker og sætter mat i 9 træk. 

 

 
 

1.¦b7 £xb7 [ 1...¦xf5 2.¦xf7+ ¢h6 

3.£h8+ ¢g5 4.¦g4#] 2.¥xg6+ ¢xg6 

3.£g8+ ¢xf5 [ 3...¢h5 4.¦h4#;  

3...£g7 4.£xg7+ ¢xf5 5.£g4+ ¢e5 

6.¦e4+ dxe4 7.£xe4#] 4.£g4+ ¢e5 

5.£h5+ ¦f5 6.f4+ ¥xf4 [ 6...¤xf4 

7.¦e4+ dxe4 8.d4#] 7.£xe2+ ¥xe2 

8.¦e4+ dxe4 9.d4#  
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Vesterhavsturneringen 2007 

Af Karsten Fyhn. 

 

I juli tog jeg til Esbjerg for at spille med i 

Vesterhavsturneringen, jeg startede i sin 

tid med at spille skak i Skakklubben Cen-

trum i Esbjerg, så deltagelsen er også en 

lejlighed til at gense gamle skakkammera-

ter.  

Det var 10. gang jeg deltog i Vesterhavs-

turneringen, det er dog 3 år siden jeg sidst 

var med, da jeg ikke er så begejstret for 

turneringssystemet, som for 3 år siden blev 

ændret til schweizer systemet i stedet for 

de traditionelle 8 mands grupper. Jeg var 

seeded som nr. 77 af 110 deltagere, da jeg 

jo ellers normalt spiller i en af de øverste 

gruppe i de lokale turneringer, så viser det 

måske lidt om, at schweizer systemet må-

ske mere tiltrækker højere ratede spillere, 

mens de lavere ratede ikke synes det er så 

sjovt. 

Som det udviklede sig i turneringen, så fik 

jeg lejlighed til at spille mod rigtig mange 

højtratede modstandere. I første runde 

lagde jeg ud mod den lokale Gunnar Pe-

dersen (2196), som kvaste mig uden de 

store problemer, i 2. runde mødte jeg så 

min fætters barnebarn (!) Filip Fyhn 

(1050), det er første gang jeg har spillet 

mod en med samme efternavn som jeg selv 

i en turnering, da han er lavt ratet vandt jeg 

planmæssigt, men dog ikke helt smertefrit. 

I tredje runde mødte jeg Torben Jensen 

(2024) fra Esbjerg, som lavede en kæmpe 

bug, som tillod en familieskak og tab af 

dronningen. Så var jeg på 2 af 3 og i 4. 

runde kom så turneringens spillemæssige 

højdepunkt, da det efter et 5 timers langt 

kampparti lykkes mig at holde remis mod 

Erling Høiberg (2150) fra Holstebro, 

selvom han havde over 400 rating points 

mere end jeg selv. 

 

Så nu var jeg havnet blandt de højere ra-

tede spillere og i de næste 2 runde tabte jeg 

uden at få et ben til jorden mod Niels Hen-

rik Willumsen (2215), Nørresundby, og 

Morten Andersen (2210), Centrum. I 6. 

runde blev jeg fuldstændig udspillet af 

Morten Storgaard (1975) fra Herning, som 

kunne have vundet på flere måder, men på 

forunderlig vis stormede min c-bonde 

pludselig ned mod baglinien, og Morten så 

sig nødsaget til at acceptere remis! I 8. 

runde fik jeg endelig en lavere ratet mod-

stander Torben Kristensen (1370) fra Es-

bjerg og vandt i fin stil. Men så var jeg i 9. 

runde tilbage mod en højere ratet spiller 

Rene Rauer Hansen (2010) fra Læsefor-

eningen, men dog ikke så meget højere 

ratet og jeg fik en god stilling, men lavede 

en bug i træk 30, som kostede partiet. Så 

troede jeg at jeg i sidste runde skulle have 

en lavt ratet modstander, men nej, i stedet 

løb jeg ind i Nina Høiberg (2259) fra Nor-

dre! I en vild Evans gambit, mistede jeg 

hurtigt overblikket, og tabte da også til 

sidst. 

Så slut resultatet blev 4 af 10, efter at have 

mødt 8 væsentlig højere ratede spillere, så 

det gav en gevinst på 35 rating points, så 

alt i alt en rigtig godt resultat. Det siges, at 

den bedste måde at blive bedre på, er at 

spille mod højere ratede modstandere, så i 

den forstand har jeg lært en masse i denne 

turnering! Jeg synes da også, at det var 

enormt spændende at prøve sig af mod så 

stærke spillere, og helt klart synes jeg, at 

jeg har lært meget om mit eget spil, og 

hvor jeg skal sætte ind for at blive bedre! 

Deltagelsen i årets turnering var en rigtig 

god oplevelse, spilleforholdene var per-

fekte og det var spændende at få chancen 

for at spille mod så mange højt ratede 

modstandere, så trods min forhåndsskepsis 

over for turneringssystemet, så er jeg nok 

med igen til næste år! 
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Karsten Fyhn (1711)  

Erling Høiberg (2152)  

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd6 4.d4 

Sf6 5.Sf3 c6 [5...a6 er mere alminde-

lig. Med andre ord så slutter mit teori 

kendskab her.] 6.Lg5 Lg4 7.Le2 g6 

8.h3 Lxf3 9.Lxf3 Lg7 10.0–0 h6 

11.Lh4 0–0 Hvid er kommet i gennem 

åbningen med en god stilling. 12.Lg3 

Db4 13.Dd3 Td8 [13...Dxb2 dur ikke 

14.Tab1 Da3 15.Txb7 og hvid står 

rigtig godt] 14.Se2 e6 15.c3 De7 

16.Dc2 Sa6 17.Tfe1 Tac8 18.Tad1 

Sc7 19.Sf4 Scd5 20.Sd3 Sh7 21.Se5  

 

c5?! Dette træk er måske for ambiti-

øst, hvid står bedst og har mest ud af 

at få åbnet stillingen. [21...Shf6 22.Db3 

b5] 22.dxc5 Dxc5 23.Db1? [23.Db3! 

Sg5 24.Lxd5 Txd5 25.Dxb7 vinder en 

bonde] 23...Sg5 24.Lxd5 exd5 25.Lh4 

d4 26.cxd4 Txd4 27.Txd4 Dxd4 

28.Lg3 Te8 29.Sg4 Txe1+ 30.Dxe1 

Se4 31.Kh2? taber en bonde [31.Lf4 

h5 (31...g5 32.Lc1) 32.Sh6+ Lxh6 

33.Lxh6 g5 34.h4 f6 35.De2 Kh7 

36.Lf8] 31...f5 32.Se3 Dxb2 33.Da5 

Sxg3 34.fxg3 Dd4 35.Sd5 bagud med 

en bonde må jeg spille aktiv, og søger 

at få springeren op i nærheden af 

kongen for at kunne sætte nogle trus-

ler. Med dronningerne på brættet er 

der stadig gode remis chancer. 

35...Kh7 36.Sf4 [36.Db5 b6 37.Dc6 h5 

38.Sf4 Df6 39.Dd7]  

 

36...h5? [36...Le5 bevarer fordelen] 

37.Dc7 [37.Se6 De3 38.Sxg7 Kxg7 

39.Dc7+ Kh6 40.Dxb7 var simplere] 

37...b5 38.Dc6 Db6 39.Dd7  

Df6 [39...Kh6 40.Se6 Le5 41.Sd8 Lg7 

42.Sf7+ Kh7 43.Sg5+ Kh6 44.Sf7+ 

med evig skak] 40.Dxb5 h4 41.gxh4 

Dxh4 42.g3 Df6 43.Db7 g5 44.Sd5 

Dd4 45.Df7 Db2+ 46.Kh1 Da1+ 
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47.Kh2 Dxa2+ Sort vinder en bonde, 

men kan ikke bruge den til noget. 

Trusler fra Hvids dronning og springer 

sikrer remis. 48.Kh1 Da1+ 49.Kh2 

De5 50.Se7 Df6 51.Dg8+ Kh6 52.De8 

Db2+ 53.Kh1 ½–½ 

 

Nina Høiberg,Nina (2259)   

Karsten Fyhn(1711) 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 

Ups, Evans gambit, det havde jeg 

håbet at undgå, da jeg ikke havde nået 

at se på det inden turneringen. 

4...Lxb4 5.c3 La5 6.0–0 Sf6 7.d4 exd4 

8.e5 Da Hvid spillede dette træk troede 

jeg, at jeg havde lavet en fejl tidligere, 

men det havde jeg ikke!: Men det gør 

jeg nu. 8...Sg4? Efter partiet så jeg på 

det samme med Nina, hun sagde jeg 

skulle have spillet Se4. [8...Se4 f.eks. 

9.Db3 0–0 10.cxd4 Lb6 11.Sc3 Sa5 

12.Dc2 Sxc3 13.Lg5 De8 14.Dxc3 d6 

15.Ld3 Lg4 16.Le4 Da4 17.Tfe1 Lxf3 

18.Dxf3 Lxd4] 9.Lg5 f6 10.exf6 Sxf6 

11.Te1+ Kf8 12.Sxd4 Sxd4 13.Dxd4 

Lb6 14.Dh4 d5 15.Lb3  

 

Dd6? [15...h6 og sort er ok. F.eks. 

16.Sd2 Tg8 17.Le3 Kf7 18.Ld4 Le6 

19.Lc2 Te8 20.Sf3 Kg8 Ja, det er 

meget nemmere når man kan få hjælp 

af sin computer!] 16.Sd2 Ld7 17.c4 c6 

18.cxd5 cxd5? [18...Sxd5]  

 

19.Lf4?! [19.Lxf6 gxf6 20.Sc4! dxc4 

21.Dh6+ Kf7 22.Lxc4+ vinder] 19...Db4 

20.a3 Dd4 21.Sf3 Dd3 22.Se5 Db5 

23.a4 Db4 24.Sxd7+ Sxd7 25.Lxd5 

Sf6? [25...Te8]  

 

26.Dxf6+ gxf6 27.Lh6# 1–0 
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POLITIKKEN CUP 2007 

Hansjørgen Clausen, Gråsten. 

Danmarks Stærkeste og smukkeste skak-

turnering. 

 En skakturnering med 330 deltagere fra 

mere end 20 nationer. En stærk turnering 

med 21 G.M. 15 I.M. 14 F.M. + 170 mes-

terspillere, det gør at turneringen bliver 

storslået. Vi var 4 mand fra Alssund og 

Gråsten skakklubber. Desuden var Ribes 

førstebræt I.M. Christian Kyndel Petersen 

og Haderslevs Mikkel Motzkus med. 

I hovedturneringen spillede Jørgen og jeg 

selv samt Mikkel Motzkus og Cristian K. 

Petersen. I Nordisk mesterskab for senioer 

spillede Jens Iversen og Ernst Jessen fra 

Alssund. Der var 14 deltager i den. Desu-

den spilles Nordisk mesterskab for damer 

med 11 deltager. I B. gruppen var der 16 

deltager og i Weekendturneringen var der 

14 deltager. I selve hovedturneringen Poli-

tikken Cup var der 281 deltagere. En me-

get spændene turnering synes jeg. Stedet 

Helsingør på L.O. Skolen flot sted med 

god mad og gode værelser. 3 km. fra 

Kronborg og 2 km. til gode spisesteder i 

Helsingør. Vi var inde i byen og spise 3-4 

gange i løbet af ugen + 4 gange hvor vi 

spiste på L.O.Skolen med god mad. De 

havde også en god morgen buffet. Værel-

serne var med toilet + bad og TV. med 50 

kanaler godt supplement til skakken. Hvis 

man ville slappe af, kunne man gå en god 

tur nede ved stranden. Stedet er faktisk 

bedre en det gamle spillested i Tåstrup. 

Beliggenheden på L.O.Skolen er fantas-

tisk. Skolen har stor restaurant- stor 

bar/pub. Billardsal, god natur og golfbane - 

alt hvad man kan ønske sig. Edb. i flere 

rum, god akustik til det hele - et godt sted 

for en stor skakturnering.  

Nu til det mere seriøse. Jeg er kommet 

hertil for at se, hvad skak i Gråsten kunne i 

forhold til min forventninger og jeg blev 

noget overrasket. Jeg spillede med 5 

udenlandske spillere hvor jeg fik 1 remis 

og 1 vundet resten tab. Jeg spillede med en 

fra Norge-Sverige-Findland-Belgien-Ita-

lien - 4 af dem var mesterspillere Desuden 

spillede jeg mod 5 danskere hvor 3 er mes-

terspiller med 3 sejre og 2 remiser. I alt 4 

point gjorde at jeg holdt mit rating på 1657 

og fik en god oplevelse ud af det. Med lidt 

held kunne jeg have holdt 3 af mine 

tabspartier remis. Ingen undskyldning - det 

blev ikke sådan. Vi fik en god oplevelse og 

en del erfaring. Det gjorde Jørgen også 

med 3 vundne kampe af 10. Jens Iversen 

fik kun 1½ point af 9 kampe mens Ernst 

Jessen med 3 point af 9 kampe gjorde det 

godt i Nordisk mesterskab for seniorer. De 

mange nationer er fordelt sådan: 137 fra 

Danmark-49 fra Norge-38 fra Sverige-26 

fra Island-13 fra Tyskland-10 fra Findland-

6 fra USA-5 fra Polen-5 fra England-5 fra 

Færøerne-3 fra Rusland-3 fra Italien 2 fra 

Belgien-2 fra Spanien-2 fra Armenien-2 

fra Malta-1 fra Hong Kong-1 fra Indien-1 

fra Litauen-1 fra Peru- 1 fra Ægypten. Med 

alle de lande som deltagere må man sige at 

det er nordens største internationale turne-

ring i skak i 2007, og efter forlydende vil 

den blive større i 2008. Placeringen for de 

6 Sønderjyder der var med er følgende: 

IM. Cristian K. Petersen Ribe med 7½ 

point 6-17. Mikkel Motzkus Hadeslev med 

5 point 121-163. Hansjørgen Clausen Grå-

sten med 4 point 191-224. Jørgen Clausen 

med 3 point 246-259. Ernst Jessen i Nor-

disk mesterskab med 3 point 11-12 af 14 

del. og Jens Iversen i Nordisk mesterskab 

1½ point 13-14 af 14 deltagere. 

Uanset placeringen har vi haft en god op-

levelse og erfaring mere. Her vil jeg bringe 

2 partier. Et af mine egne hvor jeg kunne 

have holdt remis, men lavede en fejl i det 

37. træk, som blev afgørende. Det er det 

mesterspillere ser i forhold til 2 klasse 

spillere. Her spiller jeg mod en fra Finland 
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jeg har sort og han hedder Veikko 

Koskinen og har elo 1977. 
1.e4 b6 2.¤f3 ¥b7 3.£e2 e6 4.g3 d6 5.¥g2 

¤d7 6.0–0 ¤gf6 7.d3 ¥e7 8.¤bd2 0–0 9.¤e1 

¤e5 10.f4 ¤c6 11.c3 g6 12.d4 d5 13.e5 

¤h5 14.¥h3 ¤g7 15.g4 ¥c8 16.¤df3 ¥d7 

17.¤c2 ¤a5 18.¤e3 a6 19.¦f2 ¥b5 20.£c2 

¥h4 21.¦g2 ¥e7 22.f5 ¤c4 Vi har spillet 22 

træk, og der er ikke slået en brik endnu. 23.f6 

¤xe3 24.¥xe3 ¥xf6 25.exf6 £xf6 26.£f2 

£e7 27.¦e1 ¥d3 28.£d2 ¥e4 29.¦f2 f6 

30.¥g2 c6 31.¥h6 £d7 32.h3 ¦ae8 33.¤h2 

¥xg2 34.¢xg2 ¦f7 35.¥xg7 ¢xg7 36.¤f3 

g5 37.¦ef1  

h6?? [ 37...¦ef8 giver udligning og det bliver 

et langt parti med remis ved rigtigt spil.] 

38.¤e5 1–0 

Det andet parti er fra toppen hvor Christian 

K. Petersen vinder over Tiger Hillard Per-

son fra Sverige med 2568 i elo og GM. 

Kommentarer til partiet er fra Danmarks-

mester GM. Sune Berg og er: Sort kunne 

have udlignet med 11. e6, det kom ikke, og 

sort kom under pres i midtspillet. 20 e5! 

sikrede hvid stor fordel og Tigers despe-

rate forsøg på modspil resulterede bare i et 

deplaceret tårn. I tidsnøden røg der så en 

trælasthandel. Her kan I se partiet. Godt 

spillet af Christian der har hvid: 
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6 

5.¤c3 a6 6.¥e2 ¤bd7 7.0–0 g6 8.a4 ¥g7 

9.¥e3 b6 10.¤c6 £c7 11.¤b4 ¥b7 12.¤bd5 

£d8 13.£d2 0–0 14.¦ad1 ¦c8 15.¥d4 e6 

16.¤xf6+ ¤xf6 17.£e3 ¦c6 18.¥f3 ¤d7 

19.¥xg7 ¢xg7 

 20.e5 d5 21.¦fe1 ¦c4 22.¥e2 ¦b4 23.b3 

£e7 24.¥f3 g5 25.h3 ¦c8 26.¤e2 ¦xc2 

27.¤d4 ¦c8 28.¦c1 ¦c5 29.g3 h6 30.¤c2 d4  

31.¤xd4 ¦xe5 32.£c3 ¦xe1+ 33.¦xe1 ¥xf3 

34.¤f5+ 1–0 

Dette parti gjorde at Christian kom foran 

vores 2 GM. i toppen Peter H. Nielsen og 

Lars Schandorff, som begge tabte sidste 

runde. 2008 vil samme turnering igen være 

i uge 30. Jeg tror nok jeg vil deltage igen, 

og håber flere vil gøre det samme. Kun en 

opfordring til en virkelig god turnering og 

oplevelse. 
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Åbningsfidus – pas på! 

 

Under Løgumkloster kom Godtfred (Sloth 

Jensen) hen til mig og sagde, at han havde 

spillet et sjovt parti, hvor en meget stærk 

modstander var gået i en åbningsfælde. 

Godtfred viste mig partiet, hvor han havde 

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

5.¤c3 g6 6.f4 Et giftigt træk.  

 

6...¥g7?  Det naturlige udviklingstræk – men 

en fejl. 6...¤c6 7.¥b5 ¥d7 og sort har ikke de 

store problemer. 7.e5! dxe5 8.fxe5  

 

¤g4?  Det ser ud, som om hvid taber en 

bonde, men det er omvendt. 8...¤fd7 er 

bedste mulighed, men heller ikke godt. 9.e6 

¤e5 10.¥b5+ ¤bc6 11.exf7+ ¢xf7 12.0–0+ 

¥f6 er ikke sjovt for sort. 

 9.¥b5+  

 

¢f8? Partiets sidste fejl. Eneste chance for at 

spille videre var 9...¤c6 10.¤xc6 £xd1+ 

11.¤xd1 a6 12.¥a4 ¥d7 13.h3 ¤h6 14.¤xe7 

Sort har mistet en bonde.   9...¥d7? 10.£xg4  

 

10.¤e6!+ Opgivet, da sort mister sin 

dronning. 1–0 
 

 

 


