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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: 

Kai C. Bjørnskov 

Birkevej 28 

6100 Haderslev 

Tlf.: 74 53 21 85  

Email: kaicb@yahoo.dk 

 

Juniorleder: 

Hansjørgen Clausen 

Æblehaven 5 

6320 Egernsund 

74 44 22 98 eller 74 44 22 93 

Email: majbritclausen@mail.dk 

 

Redaktion  

 
Helge Andersen 

Solvang 14 

6340 Kruså 

74 67 87 03 

E-mail: hegili@post.tele.dk 

 

Webmaster 

 
Peder Pharsen 

 

 4. Hovedkreds’ hjemmeside: 

 

Den gamle – er på vej ud: 

www.vikingskak.dk/4hk/  

 

Den nye – er ikke helt opdateret 

http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/ 

 

Sønderjysk EMT. 

 
Turneringen blev skudt i gang den 7. 

februar med 36 deltagere. En klar 

forbedring af sidste års 16 spillere. 

Øverste gruppe er klart forbedret. Sidste 

år deltog 1 mesterspiller – i år er der 7 

med. 

I mestergruppen er der 5 spillere fra 

Haderslev, 2 fra den arrangerende klub 

Aabenraa og 1 fra Tønder. 

Sidste års nummer 1 og 2 mødtes allerede 

i første runde. Sidste års sønderjyske 

mester – Godtfred Sloth Jensen - tabte til 

Kai Bjørnskov. 

I basis 1 tabte sidste års suveræne vinder 

af basisgruppen – Vagn Lauritzen første 

runde. Sidste år fik han 7! af 7. 

 

mailto:hk4@skak.dk
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:majbritclausen@mail.dk
http://www.vikingskak.dk/4hk/
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
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Ekstraordinær generalforsamling. 

 

I indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling. Den afholdes lørdag d. 23. 

februar kl. 12:30 på hotel Pauli, Vestergade 5, 6500  Vojens. 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af formand 

 

Generalforsamling 

 

Efter den ekstraordinære generalforsamling afholdes årets generalforsamling. 

 

 Dagsorden  

 

1) Valg af dirigent. 

2) Formandens beretning. 

3) Drøftelse og godkendelse af formandens beretning. 

4) Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg. 

5) Drøftelse og godkendelse af kassererens beretning og budget. 

6) Sønderjysk Enkeltmands Turnering. 

7) Holdturneringen. 

8) Pokalturneringen. 

9) Ungdomsaktiviteter. 

10) Andre aktiviteter for året. 

11) Indkomne forslag 

12) Fastsættelse af kontingent. 

13) Valg. 

a. På valg er: Kassereren Frede A. Andersen – modtager genvalg. 

b. Bestyrelsesmedlemmer Hansjørgen Clausen og Herman Petersen – 

begge modtager genvalg. 

c. Suppleant Morten Jessen 

d.  Revisor Claus Mogensen 

e.  Revisorsuppleant Gert Jöhnk 

14) Eventuelt 

 

NB: Bemærk mødet er flyttet til Vojens, i det vi kunne få et lille sidelokale i 

Rødekro. 

   

Vi starter i år kl. 12.30 – og straks efter generalforsamlingens afslutning  vil vi gå 

over til at gennemgå  oplægget til medlemskampagnen ”10 i 12” – vi forventer na-

turligvis, at alle klubber vil deltage såvel i generalforsamling som i oplægget til 

medlemskampagnen, med mindst 2 personer.  
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Formandens beretning –  2007 

Beretningen vil traditionen tro være delt op 

i en resultatmæssig og en organisatorisk 

del, men vil selvfølgelig også lægge op til 

debat. 

Der er sket meget i dansk skak i denne sæ-

son – skelsættende kan man godt sige har 

været, at DSU´s hovedbestyrelse har be-

sluttet at satse på at udvikle en skakserver 

– en spilserver – for at tiltrække nye med-

lemmer og samtidig lægge op til at ændre 

på den traditionelle medlemsstruktur, såle-

des at man fra 1. marts 2008 også kan 

blive net-medlem af Unionen.  

Medlemstal 

Medlemstallet i hovedkredsen er ikke op-

løftende læsning. Pr. 31.12.2007 er vi i alt 

289 medlemmer fordelt på 170 senior-

medlemmer, 70 pensionister, 26 børn og 

23 juniorer. Vi har i løbet af det seneste år 

mistet 2 klubber Lunderskov og Dansk 

Skakklub, Flensborg og er nu nede på kun 

14 klubber.  

Derudover er det bemærkelsesværdigt, at 

vi har så få børn og juniorer – derfor er det 

vigtigt, at vi nytænker vore tilbud til de 

helt unge. Målet for 2008 må derfor være, 

alle vore klubber skal have en ungdomsaf-

deling, jeg mener ganske alvorligt, det er 

en mærkelig klub, der ikke har en eller an-

den form for ungdomspolitik. 

Tidligere fik vi i stort tal unge fra skole-

skakken, men skoleskakken i dens oprin-

delige form finder vi her i hovedkredsen 

vel nu kun i Haderslev, hvor den dog tilsy-

neladende kører ganske fornuftig. Nogle 

klubber Ribe, Tønder, Bov, Vojens, 

Oversø-Frørup og Gråsten har derfor taget 

konsekvensen og oprettet skoleskak eller 

skakskole om man vil i eget regi, som en 

tilknytning til klubben. Det er den vej vi 

alle skal gå, så de steder, hvor man i dag 

ikke har gang i ungdomsarbejdet, skal min 

opfordring være, få noget op at stå til den 

kommende sæson. I enhver skakklub stor 

som lille, findes en rutineret spiller, der 

kan lære fra sig til ungdommen, gerne 1-2 

timer før en normal spilleaften, de unge vil 

gerne, så klubberne skal give tilbuddet – så 

er I også med til at fremtidssikre jeres egen 

skakklub. 

Har hovedkredsen da tilbud til de unge? – 

ja!   

På enkeltmandssiden er de nye SGP-stæv-

ner ganske fortrinlige til at integrere unge 

mennesker, ikke alle klubber med unge er 

åbenbart helt klar over denne mulighed 

endnu, men specielt Tønder og Vojens 

deltager med mange unge begyndere i den 

nederste gruppe, vi andre skal blot følge 

det gode eksempel. 

Holdmæssigt har vi vor D-række for unge 

under 20 år og med max. 1200 i rating – 6 

hold er med i år, men der er plads til 

mange flere 4-mandshold – det nye kon-

cept, med fast termin og starttidspunkt, 

virkede fortrinligt ved sæsonens første 

stævne. 

Holdturneringen 

Ribe fik desværre kun en enkelt sæson i 1. 

division, trods en ellers glimrende start, 

men som turneringen skred frem blev 

overmagten for stor. I 2. division forblev 

Haderslev og Bov i rækken, mens Aaben-

raa måtte ned i Mesterrækken efter kun en 

sæson. Afløseren blev Tønder, der sikkert 

vandt Mesterrækken. Løgumkloster 1 

vandt A-rækken, Haderslev 3  B-rækken 

og Ribe 4 C-rækken. Desværre måtte D-

rækken suspenderes, men er til gengæld 

kommet fint fra start her i den nye sæson.  

I  indeværende sæson 2007-08 er der de-

sværre atter opstået problemer omkring 

Mesterrækken, der deltager kun 5 hold 

(Flensborg trak holdet – ja, hele klubben, 

Løgumkloster kunne/ville ikke rykke op 

fra A.). Jeg har derfor aftalt med TL, at vi 

afventer sæsonens gang, hvem og hvor 

mange rykker op og ned, og så ud fra de 

faktiske forhold på dette tidspunkt træffer 
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den bedste beslutning og løsning for næste 

års Mesterrække.  

Pokalturneringen 

Pokalturneringen blev traditionen tro af-

viklet i Tønder i april måned. Der deltog 

13 hold, fordelt på 3 i eliterækken, 7 i 

bredderækken og i 3 juniorrækken. 

Ribe 1 vandt elitegruppen, Bov 2 bredde-

rækken og Ribe Junior vandt juniorræk-

ken, disse 3 hold kvalificerede sig til fina-

len i pinsen i Nyborg. 

Det er stadig ikke noget imponerende 

fremmøde og selv flere af vore større 

klubber glimmer helt ved deres fravær. 

Men vi må bestræbe os på at alle klubber 

bliver repræsenteret fremover, vi er fælles 

om alle tiltag i kredsen og begynder for 

mange at springe over, så skrider grundla-

get nemt, men vi fortsætter så længe, der 

trods alt er nogle, der vil være med. 

Ved finalen i Nyborg hentede Bov i øvrigt 

en flot 3. plads og bronze i bredderækken, 

de øvrige finaledeltagere fra hovedkredsen 

klarede sig også hæderligt i det fine sel-

skab, men forblev uplacerede.  

Sønderjysk EMT 

Årets mesterskab blev afviklet af Løgum-

kloster Skakklub i september/oktober må-

ned med gode forhold på Agerskov Skole. 

Desværre havde kun 16 deltagere fundet 

vej til Agerskov, og man spillede derfor  i 

to 8-mandsgrupper alle mod alle. Vinder af 

øverste gruppe  og Sønderjysk Mester blev 

vor superveteran Godtfred Sloth Jensen, 

Aabenraa foran Kai Bjørnskov, Haderslev 

– gruppe 2 blev stik mod alle odds vundet 

af arrangøren Vagn Lauritzen med for-

nemme 7 af 7!.   

I 2008 står Aabenraa Skakklub som arran-

gør og har annonceret 7-torsdage fra fe-

bruar til april. 

En ganske spændende og modig beslut-

ning, men noget skal der jo ske, så hver-

dage er måske løsningen.  

Sønderjysk EMT har desværre udviklet sig  

til at være vort smertensbarn, med ganske 

få deltagere, samt vore bedste spillere ud-

viser ikke megen interesse herfor. Vi vil 

fra FU´s side følge turneringen nøje de 

kommende år og om nødvendigt drage den 

svære og nødvendige konsekvens af den 

manglende tilslutning. Hovedkredsen yder 

et ikke helt lille bidrag til arrangementet, 

og spørgsmålet er ikke om de midler kan 

bruges bedre andre steder – f.eks. i ung-

domsarbejdet.  

SydGrandPrix 

SGP har på rekordtid udviklet sig til at 

være vor næststørste turnering. SGP har et 

ganske enkelt koncept, som alle kan forstå. 

For os der deltager, og selv om vi da også 

konkurrerer, er det sociale samvær mellem 

runderne, næsten blevet en ligeså vigtig en 

faktor som at spille. Jeg tror SGP kan blive 

den banebryder, som gør det lettere og sjo-

vere for unge mennesker at finde vej til 

skakklubben. 

Første sæson deltog hele 95 forskellige 

spillere fra hovedkredsen i turneringen. 

Indtil nu i det andet år er succesen usvæk-

ket, hidtil har 63 forskellige spillere delta-

get i år. 

En af ideerne med SGP er, at vi kommer 

rundt i hele hovedkredsen, så er der derfor 

klubber, der gerne vil være arrangør i 

næste sæson, så meldt jer hos udvalget. 

Herfra skal lyde en stor tak til udvalget bag 

SGP – Niels Falsig, Vagn Lauritzen og 

Søren Krabbenhøft. 

Junior Hovedkreds-DM 

Vort Junior Hovedkredshold leverede en af 

de bedre præstationer, da de i årets turne-

ring i oktober på Tjele blev en fin nr. 6 ud 

af de 9 kredse – hvilket var bedre end den 

forventede seedning. 

Juniorleder Hansjørgen Clausen havde fået 

samlet et ganske slagkraftigt hold, der selv 

mod de større hovedkredse fint stod di-

stancen. 

Der vil i løbet af foråret komme en nyt ud 
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spil vedrørende turneringens fremtidige 

afviklingsform – så der vil være ændringer 

til næste år, men 4. HK vil deltage. 

Diverse turneringer 

Vi afholder faktisk mange EMT`er i for-

hold til vor størrelse, og atter i år ingen 

undtagelse. Jeg har fået meldinger om tur-

neringer i Flensborg, Løgumkloster, 

Slotsturneringen, Tønder og sidst men ikke 

mindst Ribe EMT, den største i hoved-

kredsen og en af de mest succesrige i hele 

landet. Desværre har arrangøren meddelt at 

årets turnering også blev den sidste. Sam-

tidig har manden om nogen bag turnerin-

gen og Ribe Skakklubs succes de senere 

år, Jørgen Nielsen, efter mere end 10-års 

formandsarbejde, besluttet at trække sig 

som formand for klubben. Et stort tab for 

hovedkredsen, hvor vi er mange, der har 

lært meget af Ribe, men tabet er naturlig-

vis størst i Ribe Skakklub. 

Tak herfra til Jørgen for at stort og engage-

ret arbejde for skakken!    

En enkelt hurtigturnering udover SGP er 

det også blevet til, nemlig Trekantturne-

ringen, arrangeret i fællesskab af Gråsten, 

Aabenraa og Alssund.  

Skoleskak 

Sidst på året kom nok årets bedste skak-

mæssige resultat i landsdelen, i det Ras-

mus Lund-Pedersen, Gråsten vandt øverste 

gruppe ved DM i skoleskak i Odense. 

Rasmus har længe været et af vore største 

talenter, nu kom så gennembruddet. 

Sønderjyllandskredsen indenfor skole-

skakken har endvidere netop fået ny for-

mand Erik Lund-Pedersen, Gråsten – jeg 

har på det seneste ved flere lejligheder ført 

samtaler med Erik, og vi er enige om at 

intensivere samarbejdet til glæde og gavn 

for begge parter – det tror jeg er vigtigt for, 

at vi i fællesskab kan få flere unge til at 

interessere sig for skakspillet.  

Kamplederkursus 

Flere af vore større divisionsklubber havde  

efterlyst et kursus til uddannelse af kamp-

ledere specielt til brug ved divisions-

kampe. FU overdrog opgaven til vor eneste 

IA (internationale dommer) Vagn Laurit-

zen, der i oktober i Bov Skakklubs lokaler 

fik stablet et godt og interessant kursus på 

benene. 7 interesserede deltog i kurset og 

har nu stort set alle bestået den afsluttende 

prøve. Enkelte af deltagerne har endda al-

lerede haft deres debut som kampleder i 

divisionsturneringen.   

Skaknyt 

Vort hovedkredsblad Skaknyt er vigtigt for 

os alle sammen, det fastholder vor historie, 

samt bringer partier af spillere vi kender og 

på vort eget niveau. Speciel vigtig er 

Skaknyt for klubber uden eget blad og 

hjemmeside. Selv om de ”hurtige” nyheder 

nu forekommer på de større klubbers 

hjemmesider i lind strøm, er der stadig 

vigtigt at fastholde det væsentligste på 

tryk. Så hjælp Helge Andersen ved at 

sende materiale til ham – det er vigtigt, 

lærerigt og også interessant, at høre om 

hvordan det går andre steder i kredsen. 

Hjemmeside og holdturneringsprogram 

På sidste års generalforsamling blev der 

enstemmigt og på opfordring fra Ribe 

Skakklub vedtaget at indkøbe et nyt hold-

turneringsprogram, som så samtidig skulle 

være en integreret del af en ny hjemme-

side. I starten løb alt planmæssigt, men 

pludselig løb vi i efteråret  ind i store pro-

blemer omkring domænenavnet og specielt 

adgangen hertil. Det er dog vort håb, at vi 

snarest kommer op at køre, så vor nye tur-

neringsleder Kai Bjørnskov kan få nogle 

ordentlige arbejdsbetingelser, men de-

sværre er vi ikke selv fuld herre over situ-

ationen. I så fald var det for længst løst og 

klaret. Men en ganske frustrerende sag, 

som har kostet oceaner af tid og kræfter for 

vor nye webmaster Peder Pharsen, Ribe. 

Medlemskampagne 

I forbindelse med DSU´s introduktion af  
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den nye skakserver, bliver der fra omkring 

1. marts 2008 søsat en medlemskampagne, 

dels for at få hjemmespillere til at spille på 

nettet og senere forhåbentlig til at melde 

sig i klub. Vi har fra FU´s side nedsat et 

lille udvalg, der dels følger op på DSU´s 

tiltag, men også rækker længere ud. Vores 

kampagne er tænkt som en hjælp til selv-

hjælp for klubberne, der er givet klubber, 

der sagtens kan selv, men min opfordring 

til alle skal være – tag denne opgave seri-

øst, vi skal have pustet nyt liv i klubberne 

og ingen bliver pålagt noget de enten ikke 

vil/kan, der er hjælp til processen.   

Medlemskampagnen vil blive fremlagt i 

forlængelse af årets generalforsamling, den 

23. februar. 

Henvendelse fra 5. HK vedr. fusion 
I årets løb fik jeg en henvendelse fra 5. 

HK´s formand om en fuldstændig fusion af 

4. og 5. HK. 

5. HK havde drøftet det på deres seneste 

generalforsamling og vedtaget at henvende 

sig til os. Vi har derefter drøftet henven-

delsen i FU, og meningerne her var absolut 

delte, men vi blev enige om at tage hen-

vendelsen med som punkt på vor kom-

mende generalforsamling til februar. Dog 

således at det alene tages med under 

eventuelt, således at vi ikke i år skal 

stemme herom. Såfremt FU fornemmer at 

stemningen er positiv, vil der således tid-

ligst skulle stemmes herom til februar 

2009. 

FU ønsker alene på nuværende tidspunkt at 

høre klubbernes meninger og tilkendegi-

velser.   

Men vi må ikke være blinde for, vi bliver 

altså færre klubber med færre medlemmer, 

og såfremt vi ikke får vendt skuden, kan vi 

på sigt ikke undgå en sammenlægning af 

en eller anden art. Vi vil om ganske få år 

bl.a. få svært ved at klare os økonomisk 

samt have besvær med at rekruttere kvali-

ficerede folk til FU.   

DSU´s Initiativpræmie   
Tildeles i år Bov Skakklub. Bov Skakklub 

har aktivt gennem flere år tilbudt skak for 

børn  og unge – en aktivitet som nu 18 

børn deltager i. Klubbens aktiviteter bliver 

jævnligt omtalt i dagspressen, hvilket er 

med til at øge opmærksomheden om klub-

bens arbejde.   

DSU´s Hæderstegn 

Tildeles i år Karsten Fyhn, Alssund. 

Karsten har, som webmaster, de seneste år 

kørt kredsens hjemmeside på ganske for-

trinlig vis. Karsten har løftet hjemmesiden 

dels i udseende, men også i indhold, samt 

været ganske formidabel hurtig med at 

bringe de nyheder klubberne sender til 

ham. 

Karsten har selv ønsket at blive løst fra 

posten som webmaster grundet en større 

arbejdsbyrde, men forbliver jo i vor midte 

som formand for Skakklubben Alssund.  

Så er jeg ved at være gennem beretningen, 

og sammenfattende mener jeg, at vi i ho-

vedkredsen står overfor nogle store udfor-

dringer: 

Medlemskampagne kombineret med intro-

duktion af skakserveren  

Vi skal etablere et attraktivt børne- og 

ungdomstilbud i klubberne 

Vore klubber skal desuden hver især være 

mere synlige i pressen. 

Jeg vil slutte med at sige tak til alle de 

mange frivillige ildsjæle rundt om i ho-

vedkredsen – uden jeres indsats gik det 

hele i stå! 

Tak til det øvrige FU for samarbejdet i 

årets løb. 

I denne sæson er ikke alt gået, som jeg 

havde håbet. Men jeg ved, at en masse 

gode kræfter arbejder på at ændre udvik-

lingen. Jeg håber, at vendepunktet for 

Sønderjysk Skak vil komme i den nye sæ-

son! 

 

Svend Erik Kramer 
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Notat vedrørende lokal medlemskam-

pagne i 4. hovedkreds. 

 

Indledning: 

Dansk Skak Union (DSU) har i december 

måned 2007 introduceret skakserveren på 

skak.dk, og i foråret 2008 starter selve 

DSU’s medlemskampagne. 

 

DSU’s medlemskampagne: 

Overordnet set vil indsatsen fra DSU være 

skakserverens drift, banner-annoncering på 

forskellige hjemmesider og i skakbladet 

samt fremstilling af brochure og Cd-rom, 

kopierbart pressemateriale og medierelate-

rede events. 

 

Ideen er, at de enkelte hovedkredse koor-

dinerer og støtter lokale aktiviteter, herun-

der udsende breve til tidligere medlemmer. 

 

Kampagnen starter 1. marts og den kører 

mindst et år, og er planlagt i to perioder, 

nemlig marts og september måned 2008. 

 

Hvordan understøtter vi medlemskampag-

nen lokalt i 4 hovedkreds? 

 

Da selve lanceringen af skakserveren ikke 

har meget lokalt islæt nedsatte 4. hoved-

kreds et udvalg bestående af Svend Erik 

Kramer, Hansjørgen Clausen, Morten Jes-

sen, Kai Bjørnskov og Erik Lund-Petersen. 

 

Udvalget har holdt tre møder, og i det ef-

terfølgende vil vi kort beskrive, hvilke tan-

ker og ideer udvalget har gjort sig i forbin-

delse med en lokal medlemskampagne. 

 

Lokal medlemskampagne: 

 

Den lokale medlemskampagne starter på 

formandsmødet den 23. februar 2008, hvor 

samtlige skakklubber er inviteret til en 

drøftelse og gennemgang af de forskellige 

initiativer, som udvalget er fremkommet 

med. 

 

Den lokale medlemskampagne er opdelt i 

forskellige faser: 

 

Formandsmødet den 23. februar 2008: 

Udvalgets arbejde præsenteres, og det 

overordnet er målet med mødet, at hver 

enkelt klub laver deres eget lokale initiativ 

for at fastholde og tiltrække medlemmer af 

skakklubben. 

 

Marts måned 2008: 

Klubberne bringer pressemeddelelse i de 

lokale ugeaviser.  

Der er udarbejdet forslag til standardpres-

semeddelelse. 

 

Klubberne udsender breve til tidligere 

medlemmer. 

Der er udarbejdet forslag til brev. 

 

August/september måned: 

Klubberne laver et lokalt medlemsfrem-

stød, hvor eventuelt annoncering betales af 

4. hovedkreds. 

 

Afslutning: 

 

Den lokale medlemskampagne er altså lagt 

op til, at aktiviteterne sker i klubberne, og 

arbejdet vil blive understøttet af udvalgets 

medlemmer, hvis det ønskes. 

 

 

På udvalgets vegne 

 

Erik Lund-Petersen 
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Kommentar om fusionstankerne fra formanden i 5. hovedkreds. 

 

Jeg modtog følgende på mail den 2 februar med et ønske fra JeanMikkelsen om, at det 

kom i bladet og kom med på hovedkredsmødet. Kommentaren er videresendt til FU og de 

formænd jeg har på min mailliste den 4. februar: 

 

Hej Helge. 

 

Lige en kort kommentar til din leder i sidste udgave af Sønderjysk Skak. 

 

Det er korrekt, at vi i 5. hovedkreds er klar til en fusion med 4. hovedkreds. Vi har vendt 

det på sidste generalforsamling, med fuld tilslutning blandt de tilstedeværende. Endvidere 

er det min hensigt, at skulle hovedkredsene fusionere, skal der være frit lejde til de 

nordlige klubber i 5. hovedkreds, således de kan skifte til hhv. 6. og 9. hovedkredse. 

 

Du skriver, at det vil give nogle lange køreture for jer i den sydlige del af 4. hovedkreds. 

Min holdning til dette er, at det kun vil være et fåtal, der vil opleve længere rejseafstande 

til holdskak. 

Som udgangspunkt vil det være relevant, at se på en kommende holdturneringsstruktur i 

en fusioneret hovedkreds eller alternativt blot en fusioneret holdturnering.  

 

Et udkast til dette kunne være følgende: 

En mesterklasse, der dækker hele hovedkredsen. 

Tre A-klasser efter geografisk fordeling syd, vest og øst. 

B-klasser efter samme geografiske fordelingsnøgle – hvis der er for mange hold, kan det, 

som eksempel, opdeles i B-klasse syd 1 og B-klasse syd 2 etc.. 

 

Derved vil vi undgå, at hovedparten af de 7 sydlige klubbers spillere, vil få længere 

rejseafstande end i dag.   

 

Det er selvfølgelig to forskellige holdskakreglementer vi møder op med, ligeledes er der 

også en række forskelligheder i de 2 hovedkredses kulturer. Men det bør være muligt, at 

koordinere disse, så det bedste fra begge hovedkredse føres videre! 

 

Alle muligheder er åbne, og jeg håber at klubberne og hovedkredsbestyrelsen i 4. 

hovedkreds, vil se med åbne øjne på et fremtidigt samarbejde, hvad målet så end vil 

blive. 

 

Jean Mikkelsen, formand for 5. hovedkreds. 
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Prag Open   Czech tour 2007 / 2008.  

Følgende tekst er klippet fra Aabenraa 

Skakklubs hjemmeside: 

For 7. år i træk blev der i januar spillet 

Praha Open i den tjekkiske hovedstad 

og hver gang  har det været med deltagelse 

af Mogens Grete og Carsten Andersen. 

Som sædvanlig tilmeldte vi os A-rækken, 

som med et deltagerantal på 127 og et ra-

tingsnit på over 2100 var en passende ud-

fordring. Med 5 stormestre og 15 IMere 

var der jo også muligheden for at komme 

alvorligt på glatis, men så galt gik det hel-

digvis ikke. Det blev dramatisk allerede i 

1. runde, hvor Mogens fik remis mod en 

tjekke med over 2400 i rating. Senere viste 

det sig at partiet var klart vundet for Mo-

gens. I samme runde havde Carsten en 

finsk FMer i tovene med et kongeangreb, 

men blev for ivrig og glemte at flytte 

dronningen, da den var i slag og tabte. Se-

nere gik det op og ned som det jo gør i så 

lang en turnering og Mogens fik med 4,5 

af 9 et hæderligt resultat. Og Carsten, som 

fik 4 points kan også være tilfreds, da det 

betød  en mindre ratinggevinst. Ud over 

Carsten og Mogens havde også et par an-

dre danskere fundet vejen til Prag .Jesper 

Skjoldborg fra Viby, som er danmarks-

mester for klubmestre fik 5 points og det 

13-årige stortalent Kristian Seegert fik 4,5 

points. Kristian har allerede 2052 i rating. 

Turneringen blev vundet af GM Viesturs 

Meijers på korrektion med 7 points. 

Det er en turnering, der varmt kan anbefa-

les. Spilleforholdene er gode, det hele vir-

ker meget tjekket. Runderne starter først 

kl. 16.00, så der er masser af tid til at lege 

turister. Og der er masser af se i Prag, hvor 

priserne stadig er konkurrencedygtige. 

Mogens Grete (2040) 
P. Cerveny (2400)  
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 
5.¥e2 0–0 6.¥e3 e5 7.dxe5 dxe5 
8.£xd8 ¦xd8 9.f3 Hvid står solidt og 
signalerer nærmest: "Du kan bare 
komme an!" 9...c6 10.g4 ¤a6 11.a3 
¤c7 12.¤h3 ¤e6 13.¢f2 ¤d4 14.¥d1 
¥e6 15.b3 h6 16.¤g1 ¤d7 17.¤ge2 
¤c5 18.¤c1 a5 19.¦b1 ¥f8  

20.h4 Sort står bedst, så Mogens laver 
lidt modspil på kongefløjen. 20...¤d7 
21.f4 f6 22.f5 ¥f7 23.g5 gxf5 24.gxh6 
f4 25.¥xd4 exd4 26.¤3e2 ¤e5 
27.¤xf4 ¥xh6 28.¤cd3 
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Presset er på hvid er lettet - stillingen 
er nærmest lige. 28...¤xd3+ 29.¤xd3 
¥e3+ 30.¢f1 a4 31.bxa4 ¥xc4  

32.¥b3! ¦xa4 33.¢g2! ¥xb3 34.¦xb3 
b5 35.¦f1 Selv om modstanderen fører 
med en bonde, så er der mange 
muligheder for fejltrin, så håbet er 
stadig lysegrønt. 35...¢g7? Her kom 
fejlen! 36.¤c5 ¢g6 Kvaliteten var væk 
på grund af familieskakken på e6. 
37.¤xa4 bxa4 38.¦b6 ¦c8 39.h5+ 
¢g7 40.¦b7+ ¢h8 41.¦xf6 c5 42.¦ff7 
¦d8 43.¦h7+ Med få minutter tilbage 
vælger Mogens den sikre remis. Han 
står bedst, og remis mod en 2400 
mand er en rigtig flot skalp. ½–½ 
 
M. Koys (2120) 
Carsten Andersen (1980) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 c5 4.exd5 
£xd5 5.¤gf3 cxd4 6.¥c4 £c5 7.£e2 
¤c6 8.0–0 ¤f6 9.¤b3 £h5 10.¤bxd4 
¤xd4 11.¤xd4 £xe2 12.¥xe2 a6 
13.¥f3 Peger ned mod sorts svaghed. 
Forhindrer sort i at få færdigudviklet - 
løberen skal dække bonden, som ikke 
kan flyttes. 13...¥c5 14.¤b3 ¥d6 
15.¦d1 ¢e7 16.¥e3 ¦b8 17.¥a7 ¦a8 
18.¥b6 ¦b8 19.¤a5 Så er der 2 på 
bonden. 19...¤d7 20.¥a7 ¦a8 21.¥e3 
¦b8 22.a4 [ 22.¤c4 ¥c7 23.¥d2 ¤e5 
24.¤xe5 ¥xe5 25.¥b4+±] 22...¤e5 
23.¥e4 ¥b4 24.¥f4 f6  

Den sorte stilling er håbløs. 25.¤c4 
¤xc4 26.¥xb8 ¤xb2 27.¦db1 ¥c3 
28.¦a3 ¥d4 29.¦g3 f5! 30.¥xb7? [ 
30.c3 ¥f6 31.¦xb2 fxe4 32.¥c7±] 
30...¥xb7  

31.¥f4? [ 31.¥a7! Løberen skal væk 
fra diagonalen fra a1 til h8. 31...¥f6 
32.c3 ¦d8 33.¥d4= En rodet stilling, 
hvor det er svært at bedømme, hvem 
der står bedst.;  31.c3 ¦xb8 32.cxd4 
¥e4 33.¦a1 ¢f6µ] 31...¥e4! 32.¦b3 
¤xa4 33.¦a3 ¤c3 34.¦e1 Godt 
kæmpet af Carsten. Han får en dårlig 
stilling, men fortsætter tålmodigt til 
modstanderen begynder at fejle. De 
fejl udnytter han fornemt. 0–1 
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Holdskak 

 

Der er spillet 2 runder siden sidste nummer 

af bladet.  

I 2. division bød 4. runde på følgende re-

sultater. Ribe slog Skanderborg med hele 

5½-2½, og overhalede Skanderborg i op-

rykningskampen. Tønder fik de forventede 

klø i Haderslev, som vandt med 6-2. Ha-

derslev spillede helt russisk – vandt med 

hvid og spillede remis med sort. Da Bov 

samtidig vandt 5-3 over Centrum (En sejr, 

som nok burde være blevet større, da Cen-

trum stillede meget svækket op.) rykkede 

både Haderslev og Bov forbi Tønder, som 

nu lå på 6. pladsen, som giver en ekstra 

kamp for at undgå nedrykning. Esbjerg 

slog Horsens med 6½-1½ og bragte sig 

klart i spidsen – dog med det sværeste pro-

gram tilbage. 

I opgøret mellem Haderslev og Tønder, 

skete følgende: 

 

Jan Garbrecht, Haderslev 

Peter Elkjær Larsen, Tønder 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4 ¤bd7 

8.£f3 £c7 9.0–0–0 b5  

10.¥xb5 Teori ifølge Jan Garbrecht. [ 
10.e5 Min gamle teoribog siger:  

10...¥b7 11.£h3 dxe5 12.¤xe6 fxe6 
13.£xe6+ ¥e7 14.¥xf6 gxf6 ( 
14...¤xf6 15.¥xb5+ med et knusende 
angreb.) 15.¥e2 med et stærkt an-
greb.] 10...axb5 11.¤dxb5 £b6 12.e5 
¥b7 13.£e2 ¤d5? [ 13...dxe5 14.fxe5 
¤d5 Hvid har et vist pres, men jeg kan 
ikke se hvordan han kommer videre.] 
14.¤xd5 ¥xd5 15.¦xd5! Det er måske 
det træk Peter overså i træk 13. 
15...dxe5 [ 15...exd5? 16.¤c7+ £xc7 
17.exd6+ ¤e5 18.£xe5+ ¢d7 
19.dxc7+-] 16.¦xd7 ¢xd7 17.¦d1+ 
¢e8  

18.¤c7+ Mat i 2 efter 18. -, £xc7 19. 
£b5+, £d7 20. £xd7# 1–0 

 

I 5. runde skete der ting og sager. Skan-

derborg rejste sig ovenpå sidste rundes 

overraskende store nederlag slog rækkens 

tophold fra Esbjerg med 6½-1½. Ribe 

fulgte ikke sidste rundes imponerende re-

sultat til dørs, idet de kun slog bundprop-

pen fra Horsens med 4½-3½. 

Haderslev vandt 5½-2½ over Centrum. 

Kampen om grænsen mellem Bov og Tøn-

der foregik i Tønder. Bov var svag favorit, 

men Tønder vandt 4½-3½ og sendte Bov 

ned på den famøse 6. plads. 

Katastrofen for Bov startede efter kort tid 

på bræt 8, hvor Bovspillerens telefon gav 
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lyd fra sig 1-0. Kort efter var det galt på 

bræt 5, hvor Bovs Wilhelm Brinkmann gik 

helt galt i byen mod Niels Falsig. Følgende 

parti kunne nemt have ændret det samlede 

resultat: 

 
Jørn Lassen, Tønder 
Jan Hendrik Lorenzen, Bov 
Jeg fik partiet og lagde noter til, senere 
fik jeg partiet tilsendt fra Jan-Hendrik 
med hans noter. Jeg har prøvet at 
sammenskrive noterne – JHL er noter 
fra Jan-Hendrik,  HA er noter fra mig. 
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 
e6 5.¥e2 £c7 6.c3 ¤f6 7.f3 a6 8.¥e3 
¥d6 [ 8...d5! 9.exd5 (9.¤d2 ¥d6 10.g3 
¥d7 11.0–0 dxe4 12.fxe4? ¥xg3 Med 
et stærkt angreb JHL) 9...¤xd5 10.¥f2 
Sort har en god variation i fransk! JHL] 
9.g3 Dette træk viser hvor dårligt hvid 
er kommet fra åbningen. Hvid har også 
brugt mest tid. HA 9...h5!? ! Yderligere 
pres på kongefløjen. HA -? Et noget 
overdrevet angreb JHL 10.¤d2 h4 
JHL giver trækket et ? 11.¤xc6 [ 
11.¤c4 ¥f8 (11...¥xg3+ 12.hxg3 
£xg3+ 13.¥f2± JHL) ] 11...£xc6 
12.¤c4 ¥c7 13.e5 Dette træk ser også 
mistænkeligt ud. HA  

13...¤g4! Dette træk så simpelt hen 
for kønt ud, så jeg var nødt til at spille 
det. 13.-, Sd5 var faktisk bedre. JHL [ 

13...¤d5 14.¥f2 b5 15.¤d6+ ¥xd6 
16.exd6 £xd6³ JHL] 14.¥f4 Fra nu af 
står brættet i flammer JHL  

14...g5! 15.¥xg5 hxg3  

16.h3 ? Den afgørende fejl. Stillingen 
kunne være et studie - sort trækker og 
vinder. JHL [ 16.£d4! ¦xh2 17.0–0–0 
¦xh1 18.¦xh1± JHL] 16...¤f2 Dette 
meget logiske træk er ikke godt. HA 
Utroligt, men trækket smider sejren 
væk. Selv min computer erkender ikke, 
at stillingen er tabt. JHL [ 16...¤xe5! 
17.¥f6? Var grunden til, at jeg 
forkastede dette træk! JHL ( 17.¤xe5 
Dette træk er bedre, men man 
indrømmer ikke gerne sine fejl og 
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spiller videre med en bonde under. HA 
17...¥xe5³ 18.£d3 g2 19.¦g1 ¥g3+ 
20.¢d1 ¦xh3 21.¦xg2 ¦h1+ 22.¥f1µ 
JHL;  17.£d4 £xc4!! 18.£xe5 ¥xe5 
19.¥xc4 b5 20.¥f1 ¥b7µ JHL) 
17...¤xc4 18.¥xh8 g2 19.¦g1?? ( 
19.¢f2 ¥b6+ 20.¥d4 gxh1£ 21.£xh1 
¥xd4+ 22.cxd4 £d6µ JHL) 19...¥g3# 
JHL] 17.£d4 £d5 JHL giver trækket et 
? og skriver: Nu satte jeg mig til at 
tænke, og jeg ærgrede mig over, at jeg 
ikke havde spillet Sxe5! Det var mig 
klart, at gevinsten var væk, men jeg 
ville alligevel prøve at vinde på en eller 
anden måde. Jeg spillede trækket, da 
jeg ikke så alternativer i hverken Sxh1 
eller Tg8. [ 17...¤xh1 Det ville nok 
være bedre, men det er ikke en rar 
variant at gå ind i. 18.¤d6+ ¢f8 
19.¤xf7 ¦h7 20.¥h6+ ¦xh6 21.¤xh6 
¥b6 22.£f4+ ¢e8 23.£f6 £c5 24.0–0–
0³ HA;  17...¤xh1 18.0–0–0 g2 
19.¤d6+ ¢f8 20.£f4 ¥xd6 21.exd6 
JHL;  17...¦g8 18.h4 ¤xh1 19.0–0–0 
JHL] 18.£f4 f5 Ellers kommer £f6  og 
sort er færdig. HA [ 18...¦g8 Den sid-
ste nødbremse. JHL 19.£f6 ¦xg5 
20.£h8+ ¢e7 21.£f6+ ¢e8 Remis 
JHL] 19.¥f6 g2 20.¢xf2 [ 20.¦g1 
¤xh3 21.£g3± JHL] 20...gxh1¤+ 
21.¦xh1 £c5+ 22.¢e1 ¦g8 23.¤d6+ 
¥xd6 24.exd6 ¦g1+ 25.¦xg1 £xg1+ 
26.¢d2 £g6 Hvids fordel er klar, han 
spiller reelt med 2 lobere i overskud. 
27.£h4 ¢f7 28.¥e5 b5 29.f4 ¢e8 Alle 
varianter ender med mat, derfor går 
jeg selv i den, så partiet får en pas-
sende slutning. Det passer ikke til et 
sådant parti at give op! Desværre 
måtte jeg gøre Jørn opmærksom på 
matten, da han var ved at spille Lh5 
med damegevinst. JHL 30.£e7# Facit: 
Havde jeg spillet Sxe5!! i stedet for 
Sf2??, havde partiet faktisk fortjent en 
skønhedspræmie! Åbningen var tvivl-
somt spillet af begge parter, men jeg 
må erkende, at Jørn havde det bedste 
overblik. Tillykke! JHL Jeg mener, at 
Jørn var heldig. HA 1–0 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Esbjerg    25 

2. Skanderborg  25 

3. Haderslev  24 

4. Ribe   23½ 

5. Tønder   19½ 

6. Bov   19 

7. Centrum   13 

8. Horsens    11 

 

Oprykningen tegner utroligt spændende 

med 4 hold indenfor 1½ point og 2 runder 

tilbage. I kampen om at undgå nedrykning 

er Centrum jokeren. Hvis Centrum i næste 

runde slår Horsens stort og Bov eller Tøn-

der taber stort. Så er Centrum i nærheden 

af 6. pladsen, som sikrer dem mod direkte 

nedrykning. 

 

Det er desværre ikke muligt på nuværende 

tidspunkt at skrive om M-rækken. 

Turneringsleder Kai Bjørnskov oplyser, at 

et par holdledere har forsømt at indberette 

resultaterne. 

 

I A-rækken er der spillet 5 runder, og 

kampen om oprykning ser utroligt 

spændende ud – hvis der ellers er nogen, 

som vil rykke op! 

Der er kun 2½ point mellem nummer 1 og 

5. Haderslev 3 går fra det ene store 

nederlag til det andet. 

 

Vejen – Løgumkloster. 

I sidste runde var der topopgør i rækken. 

Rækkens nummer 1 – Vejen tog imod 

rækkens nummer 2 – Løgumkloster. Vejen 

vandt 3-1, men her kunne det også nemt 

være endt anderledes. 

 

Følgende stilling opstod i partiet mellem 

Vagn Lauritzen, Løgumkloster og Jan 

Leffers, Vejen. Sort trækker: 
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1...£xd4? En meget nærliggende fejl. 

2.¦h7+!! ¢g6 [ 2...¢xh7 3.¦xf7+ ¢h6 

4.£h7+ ¢g5 5.£h5#] 3.¦g5+!! ¢f6 [ 

3...¢xg5 4.£f5#] 4.¦f5+ [ 4.¦g6+! fxg6 

5.£e7#] 4...¢g6 5.¦g5+ [ 5.¦f6+ ¢xf6 

6.¦h6+ ¢g5 7.¦h5+ ¢f6 8.g5+ ¢g7 

9.£h7#] 5...¢f6 ½–½ 

 

Følgende stilling opstod i partiet mellem 

Hans Valdemar Hansen, Løgumkloster og 

Brian Lundgård, Vejen. Hvid trækker: 

 
Sort har lige spillet h5? Nu har hvid 
chancen for at redde det halve point, 

selv om kongen står afsides. 1.¦g1? [ 
1.¦gxg7+ ¥xg7 ( 1...¢h6 2.¦g1 Hvid 
har gode chancer for remis - f.eks. 
2...h4 3.¢b5 h3 4.¦g3 h2 5.¦xf6+ ¦xf6 
6.¦h3+=) 2.¦xf2 Nu kan sort ikke 
vinde, da hvid bare kan ofre tårnet på 
bonden.] 1...¦b2 2.¦f8 h4 3.¦g4 ¦d2 
4.¢b5 ¦d5+ 5.¢c4 ¦h5 6.¦xf6? 
Panik - gør bare arbejdet lettere for 
sort. 6...gxf6 7.¢d4 h3 8.¦g1 h2 
9.¦h1 

¦h3! Afspærrer flot kongen, så den 
ikke kan komme til bonden på h2. 
10.¢e4 ¢g6 11.¢f4 f5 Hvid er i 
træktvang - han kan kun spille Ke5. 
Herefter vinder sort let med Kg5. 0–1 
 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Vejen   14 

2. Aabenraa 2  13 

3. Ribe 2   12½ 

4. Vamdrup  12 

5. Løgumkloster  11½ 

6. Bov 2     8 

7. Alssund 2    7 

8. Haderslev 3    2 
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B-rækken er færdigspillet. Gruppen blev 

utroligt spændende, og kun Ribe 4 blande 

sig ikke på noget tidspunkt i opryknings-

kampen. Tønder 2 vandt i sidste runde 4-0 

og rykkede ½ point forbi Vojens.  

 

Slutstillingen: 

1. Tønder 2   12½ 

2. Vojens 1   12 

3. Gråsten 2  11 

4. Bov 3   10 

4. Ribe 3   10 

6. Ribe 4     4½ 

 

Jeg har ikke hørt om kampen i C-rækken 

mellem Tønder 4 og Ribe 5 bliver spillet. 

Se sidste nummer for nærmere oplysninger 

om årsagen. Kampen har stor betydning 

for de endelige placeringer, som derfor 

først bringes i næste nummer. 

 

Der er ikke spillet i D-rækken siden sidste 

nummer af bladet. Det sidste stævne 

spilles i Vojens den 8. marts. 

 

Kalender. 

 

Uge 9 Kampe i A-rækken 

28. februar Sønderjysk EMT (H) 

2. marts Divisions- og mesterrækkekampe 

4. marts Alssund forår (5) 

6. marts Sønderjysk EMT (4) 

8. marts Stævne i D-rækken 

11. marts Alssund forår (6) 

13. marts Sønderjysk EMT (5) 

15. marts SydGrandPrix 4 i Gråsten/Sønderborg 

18. marts Påskelyn i Løgumkloster – Indbydelse i bladet 

10. april Sønderjysk EMT (6) 

Uge 15 Kampe i A-ræken 

13. april Divisions- og mesterrækkekampe 

15. april Løgumkloster Byturnering (1) Indbydelse i bladet 

15. april Alssund forår (7) 

17. april Sønderjysk EMT (7) 

22. april Løgumkloster Byturnering (2) 

26. april SydGrandPrix 5 i Haderslev 

29. april Løgumkloster Byturnering (3) 

6. maj Løgumkloster Byturnering (4) 

13. maj Løgumkloster Byturnering (5) 

 

 


