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Forretningsudvalget (FU) 

i 4. hovedkreds. 
 

Formand: 

Frede Andersen 

Koldingvej 6 

Gabøl 

6500 Vojens 

74 87 12 28 

E-mail: arnfeldt@post10.tele.dk 

 

Kasserer: 

Jens Carl Pedersen 

Kogsvej 14 

6270 Tønder 

telf.: 74 72 32 16 

Mail: annelise@pc.dk 

 

Sekretær: 

Søren Krabbenhøft 

Bakkedraget 74 

6650 Brørup 

Tlf.: 75 38 48 40 mobil: 50 42 81 88  

Email: formanden@vejenskakforening.dk  

 

Juniorleder: 

Hansjørgen Clausen 

Æblehaven 5 

6320 Egernsund 

74 44 22 98 eller 74 44 22 93 

Email: majbritclausen@mail.dk 

 

 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 7541 04 64 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

Holdturneringsleder: 
 

Kai C. Bjørnskov 

Birkevej 28 

6100 Haderslev 

Tlf.: 74 53 21 85  

Email: kaicb@yahoo.dk 

 

Redaktion  
 

Helge Andersen 

Solvang 14 

6340 Kruså 

74 67 87 03 

E-mail: hegili@post.tele.dk 

 

Webmaster 
 

Peder Pharsen 

Seminarievej 69A 

6760 Ribe 

e-mail: peder@pharsen.dk 
 

 4. Hovedkreds’ hjemmeside: 
 

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

 

Næste nummer. 
 

Hvis bladet skal nå medlemmerne inden 

sommerferien, så skal det ud nu, det be-

tyder, at der er et par hængepartier. 

Partier fra det Sønderjyske mesterskab. 

Afslutningen på SydGrandPrix og Lø-

gumkloster byturnering. 

Udvalget omkring medlemskampagnen 

barsler med nogle meget interessante 

ideer – mere herom i næste nummer. 

Hvis jeg kunne få datoer fra alle arran-

gementer inden midten af august, så 

kunne jeg lave alle tiders kalender i 

næste nummer. 

mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
mailto:kaicb@yahoo.dk
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
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Generalforsamlingsreferater 23.2.2008 

Søren Krabbenhøft 
 

Deltagere: 
Bov Skakklub.- fravær med afbud 

Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær 

uden afbud 

Fribonde Flensborg. – fravær uden afbud 

Gråsten Skakklub.- Erik Lund-Petersen 

(ELP), Susan Clausen (SC) 

Haderslev Skakklub Kai Bjørnskov (KB), 

Jacob Andersen (JA), Ole Poulsen (OP) 

Hejls Skakklub -Fravær uden Afbud 

Løgumkloster Skakklub.- fravær med af-

bud 

Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP) 

Skakklubben Alssund. - Broder Petersen 

(BP), Karsten Fyhn (KF) 

Tønder Skakklub.-  Niels Falsig(NF), Jens 

Carl Petersen (JCP)Helge Andersen(HA) 

Vamdrup Skakklub.- fravær uden afbud 

Vojens Skakklub.- Se FU 

FU:Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

Frede Andersen, Vojens (FA) 

Herman Petersen, Ribe (HP) 

Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 

 

Extraordinær Generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent 

Kassereren (FA) bød velkommen, og fore-

slog Niels Falsig som dirigent; der modtog 

valget. 

2. Mandtal 

Dagens fremmødte blev noterede, og 

stemmeantallet opgjort til 12 

3. Valg af Fungerende Formand 

FU foreslår tidligere formand Hans Jørgen 

Clausen. Niels Falsig foreslår Frede An-

dersen. 

Der foretages skriftlig afstemning. 

Den ender med stemmerne 6 – 6 uafgjort 

og dirigenten (NF) udbeder sig løsnings-

muligheder. 

JCP fortæller at man i Folketinget laver en 

omstemning, og ender denne også remis, 

skrides der til lodtrækning. 

UH minder om vigtigheden af valget og 

indskærper at man tænker sig om. 

2. afstemning ender 6 – 5, med en blank 

stemme, til Frede Andersen. 

Frede modtager valget og takker forsam-

lingen. 

 

Ordinær Generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden (FA) foreslog igen Niels Falsig 

som dirigent, der modtog valget. 

2. Formandens beretning.  
Dirigenten kaldte den en god beretning. Da 

forfatteren havde meldt afbud, måtte den 

nys tiltrådte formand træde til. 

FA: Det er et digert værk. Da det både har 

været udsendt til klubformænd og tilgæn-

gelig på hjemmesiden, skal jeg kun kort 

ridse hovedtrækkene op, i Svend Erik 

Kramer´s beretning. 

Svend Erik Kramer udtrykker utilfredshed 

med medlemstallet, det er støt dalende og 

vi mister også klubber. Til gengæld ser det 

lysere ud på ungdomsfronten. Flere klub-

ber opretter skolesskaklignende tiltag. 

4.HK har også tilbud til de unge; der er en 

separat børnerække i SGP-regi, og vi har 

en D-række, der i store træk virker fortrin-

ligt. Holdturneringen går rimeligt, men 

vores Mesterrække halter, Løsningen er 

måske en fusion med 5. HK. Der har været 

Pokalskak i Tønder, som godt kunne tåle et 

større fremmøde, SEMT i Løgumkloster 

med 2 x 8-mandsgrupper, der også ville 

kunne tåle lidt bedre fremmøde, det er ble-

vet vores smertensbarn. Og på sigt må FU 

beslutte om pengene til arrangementet kan 

bruges bedre andre steder. 
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Til gengæld har SGP på rekordtid, blevet 

vores næststørste turnering. Den kører 

formidabelt, men skal conceptet revideres? 

Hold-DM blev en stor succes, med en 

samlet 6 plads, langt over forventning. 

Uanset hvad fremtiden byder er 4. HK med 

i den turnering. Der er mange turnerings-

tilbud i kredsen; desværre vil Ribe EMT 

ikke blive spillet mere, men FU vil måske 

overtage conceptet og lave noget lignende, 

det var jo en fremragende turnering. 

En stor tak til Ribe´s afgåede formand Jør-

gen Nielsen for et stort og engageret ar-

bejde for skakken. 

Det kører godt for skoleskakken, mange 

steder i klubregi. Så fik vi en DM i skik-

kelse af Rasmus Lund Petersen (7/8), og 

en ny skoleskakleder i Erik Lund Petersen, 

begge Gråsten. 

Et kamplederkursus anført af Vagn Laurit-

zen (IA) blev afviklet med 7 deltagere, et 

lidt skuffende antal, der er stadig for få 

TLére i kredsen. Hjemmesiden har haft det 

rigtigt svært, men er i bedring. Trods stor 

arbejdsindsats af Peter Pharsen har HLT 

Kai Bjørnskov ikke ordentlige arbejdsbe-

tingelser. DSU´s hvervekampagne er skudt 

i gang og vi er i gang med arbejdet, mere 

om det efter Generalforsamlingen. 5. HK 

er meget intereseret i fusion; der kommer 

et forslag senere. 

Bov Skakklub tildeles DSU´s Initiativ-

præmie for deres særdeles aktive program 

for unge, og for deres synlighed i den lo-

kale presse. 

Hæderstegnet tilfalder vores tidlige web-

master Karsten Fyhn, for fortrinligt og 

hurtigt arbejde med hjemmesiden. 

3. Godkendelse af Formandens beret-

ning 

Der klappes af pris modtagerne.  

Formandens beretning blev enstemmigt 

godkendt 

4. Kassererens beretning.  

Ex-Kassereren (FA) forklarede at den øko-

nomiske er rimelig om end egenkapitalen 

er faldende og nu udgør  

47.786,72 Kr. et fald på over 6000.-. det 

kan vi ikke blive ved med at leve med, så 

kassereren foreslog en kontingentforhø-

jelse på 5,- pr. kvartal. Medlemstilbage-

gangen er markant, men at man i Vojens 

har 10 unge spillere der ikke er tilmeldt 

DSU. Det venter man med indtil de har 

fundet ud af om skak er noget for dem. I 

øvrigt har budgettet for 2008 et lignede 

underskud. 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

og budget 

SC: Det ville være fint at hæve kontin-

gentet. 

BP: Er det ikke muligt at få en højere ren-

tesats så renteindtægterne ville blive 

større? 

FA: Vi er ikke en investeringforening. 

JCP: Vi får flere rentepenge i skat-klub-

ben. 

NF: Det er en arbejdskapital. 

HA: Man kunne jo forestille sig et sponso-

rat ved at skifte bank. 

FA: Sydbank er jo kredsens største bank, 

så det ville nok ikke være tjeneligt at 

skifte. 

BP: I Alssund har vi sat 20.000 ind til 5 % 

NF: De er så bundne, men lad kassereren 

bestemme. 

Efter endt diskussion blev regnskab og 

budget vedtaget enstemmigt. 

FA: Revisionen har påpeget at Udgiftsspe-

cifikationen, der er blevet rundsendt, ikke 

er påført de rettelser revisionen havde, så 

en revideret udgave kan hentes her. (på 

gult papir) 

6. Sønderjydsk Enkeltmands Turnering 

Årets udgave afholdes af Aabenraa. 

UH: Det går fremragende. Vi har 3x 8 

mandsgrupper og nederste er en monrad 

med 12 mand i alt 36. Stillingen kan ses på 

Aabenraas hjemmeside www.rokaden.dk. 
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 FA: Så skal vi have en klub til 2010. 

NF: Det kunne vi da godt tænke os, hvis 

ikke andre vil. 

FA: FU foretrækker at det er større klub-

ber der lægger billet ind. Man kan jo lade 

klubturneringen indgå, for at have et godt 

afsæt deltagermæssigt. 

NF: Tønder vil slå den sammen med By-

turneringen. Afviklingen skulle være over 

en længere periode. 

UH: Farligt at trække den ud. 

NF: Nej, tværtimod, så skal den strækkes. 

BP: Der skal være flere hængepartirunder. 

I øvrigt vil Alssund gerne have den i 2011. 

JA: Turneringen kræver kompetente ar-

rangører. 

Tønder får SEMT i 2010 

7. Holdturneringen 

KB: Den kører nogenlunde. Jeg har måttet 

ringe for at få resultater, både til hjemme-

holdets holdleder og sågar udeholdet. 

Holdturneringsprogrammet har ikke virket 

fra september til nu, men kan love at det 

kører om små 14 dage. 

NF: Det er træls med alle de afbud, det er 

dyrt at betale indskud, når man kun får tre 

kampe. 

KF: Det er ærgeligt med kun 5 hold i 

mesterrækken.  Det kan måske løses ved 

fusion med 5.HK 

NF:Holdturneringslederen skal have friere 

hænder, der må ingen bindinger være til at 

lave en ordentlig turnering. 

FA:Holdturneringslederen har ret så frie 

hænder, der er ikke noget i holdturnerings-

programmet der kan virke som en hin-

dring. 

HA: Det er trist med de hold der vælger at 

tabe de sidste kampe for ikke af rykke op. 

Det er især overgangen fra A-rækken til 

Mesterrækken der er problematisk 

UH: Folk vil ikke spille om søndagen. 

BP: Dobbeltrunde i Mesterrækken er da 

noget at tænke over. 

NF: Konklusionen af diskutionen må være 

at Holdturneringslederen har frie tøjler. 

8. Pokalturneringen 2007 

FA: Vi mangler næsten kun datoen for i år. 

Det er et dyrt stævne men sjovt. 

NF: Andre må da gerne afholde det, men 

vi vil da gerne. 

BP: Det er et fantastisk stævne. 

KF: Det er en god turnering, men spise-

billetterne til finalestævnet i Nyborg er 

meget dyre. 

FA: Jeg fik i februar en rykker for sidste 

stævne. 

NF: Det er dyrt, men det er en aftale DSU 

har. 

9. Ungdomsaktiviteter 

HJC: Det har været et godt ungdomsår. 

Der har været en speciel børnerække i 

SGP. 

Hold-DM i Tjele gik rigtig godt. Vi havde 

ikke så skræmmende hold med, men de 

gjorde det fantastisk. Vi slog 3 Hoved-

kredse og blev en flot nr.6. Vores 2. bræt 

Rasmus Lund Petersen blev senere DM i 

en A-gruppe med 25 mand, flot.  

ELP: Ja jeg er jo blevet udnævnt til 

Kredsleder for Skoleskak i 4. HK. Hvis 

man synes at medlemskrisen kradser i 

4.HK, skal jeg da lige nævne at vi i det 

forgangne år er gået fra 235 til 90 Med-

lemmer, hvoraf halvdelen spiller skoleskak 

i klubregi. 

Fødekæden fra ungdomsrækkerne skal 

klubberne selv stå for, der er i øjeblikket 

ikke meget at hente fra skoleskakken. 

Dansk Skole Skak har ansat 2 udviklings-

konsulenter til at se på problemet. Der har 

været afholdt et møde, om hvordan vi 

kommer videre. En ide er et Pilot-projekt 

kaldet SFO-skak. Skolen stiller lærer-

kræfter til rådighed, Skoleskak har ele-

verne og materialerne. SFO-skak skydes i 

gang med én klub, én skole og én kom-

mune inden for en overskuelig fremtid. 

HP: Hvordan med økonomien? 
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ELP: Det er kommunen der skal betale for 

lærerne. 

HA: Der er da ikke SFO alle steder, ej 

heller økonomi til det. 

ELP: Der er desuden tanker fremme om at 

lave en fællesafslutning for hele kredsen 

på en lokal virksomhed. 

10. Andre Aktiviteter for Året 

FA: der kommer ikke flere aktiviteter den 

næste sæson. 

HJC: SGP-4 er næste gang i Gråsten 15/3 

NF: Vi skal beslutte om SGP skal fort-

sætte. 

HJC: Så er der Trekantsturneringen, en 

sjov turnering. (Invitation omdelt) 

BP: Det ville være ønskeligt med flere 

klubber, så der kom flere runder. 

Slotsturneringen er ved at være på skinner. 

NF: Det er Vagn Lauritzen, Søren Krab-

benhøft og mig Niels Falsig, der sidder i 

udvalget, hvor tidligere Svend Erik Kra-

mer også havde plads. Skal der ske foran-

dringer? 

UH: Man ændrer ikke på noget der funge-

rer. 

NF: Så SGP-udvalget fortsætter altså sit 

arbejde 

NF: Vi skal have en meget tidlig Kalender 

UH: Slotsturneringen er ikke slut før næste 

års turnering er fastlagt. 

HA: Husk at alt skal sendes til mig; Ind-

bydelser, referater, resultater og partier. 

ELP: Gråsten vil gerne have sidste runde. 

BP: Vi overvejer at lægge en runde hos 

Linak, et firma specialiseret i hydraulisk 

hjælpeudstyr. 

NF: Udvalget vil komme med en kalender 

inden den nye sæson, senest engang i au-

gust 

Og så samlede Niels Falsig klubber der 

ville være interesserede at afholde et ben. 

Og der var heldigvis mange. SGP-udvalget 

vil snarest sætte sig sammen og lave næste 

sæsons kalender. 

 

11. Indkomne forslag 

FA: Der er kun indkommet et enkelt for-

slag. Det er fra Vagn lauritzen, Løgum-

kloster og lyder: ”Der foreslås nedsat et 

udvalg til at behandle henvendelsen fra 

5.HK angående en fusion af de to hoved-

kredse. Dersom det ønskes kan forsamlin-

gen vedtage et komissorium for udvalget, 

men ellers foreslås det at udvalget får mu-

lighed for at undersøge alle muligheder, 

dog kan det ikke, uden foreliggende fuld-

magt, træffe bindende aftaler angående en 

eventuel fusion.” 

Vi skal altså ikke vedtage en fusion. 

5. HK er meget positive. 

HA:  Ideen med et udvalg er god, der er 

ingen risiko forbundet med det. Kørselsaf-

standene bliver ikke væsentligt forøgede 

da det formodes at der også vil flytte klub-

ber fra 5. til 6.HK. 

JA: Udvalget skal også se på andre mulig-

heder. 

JCP: Er det ikke FU der skal tage den en-

delige beslutning? 

UH: Det kan da ikke afgøres uden en ex-

traordinær generalforsamling. 

HP: Hvornår skal det afgøres? 

KB: Jeg vil gerne være med i udvalget. 

NF: Jeg er meget i tvivl, det ville være trist 

hvis Ribe forsvinder til 5 HK, pga tilknyt-

ningen til Esbjerg. Udvalget skal derfor 

nedsættes, og jeg vil da gerne være med i 

det. 

KB: Arbejdet skal laves i år, så det er klar 

til næste generalforsamling. 

NF: Jeg foreslår Kai Bjørnskov som for-

mand for udvalget. 

JA: Udvalget laver selv sin komisorium og 

dette skal så godkendes af FU. 

NF: Det er oplagt at FU skal deltage i ud-

valget. 

HP: Jeg vil gerne have et udvalg; hvor 

mange skal der være og hvor mange fra 

FU? 
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KB: Mig som formand og så en mere uden 

for FU og så to fra FU hvor den ene er 

formanden. 

Udvalget laver selv sin Kommisorium og 

rapporterer til hjemmesiden. 

Udvalget består så af Kai Bjørnskov, Niels 

Falsig og Frede Andersen. Det sidste 

medlem fra FU, besluttes på førstkom-

mende FU-møde. 

12. Fastsættelse af kontingent: 

FA: Vi kan fjerne driftunderskuddet ved at 

hæve kontingentet med 5,- pr kvartal. 

UH: Hvad får 4. HK i dag? 

Flere: Seniorer: 116,5o kr. ; Pen-

sionister 96,50 kr.; Unge 96,50 og Børn 

74,-  

JCP:  Vejen ud af krisen er ikke kontin-

gentstigning. Klubberne skal betale til ti-

den, der skal ingen pjank være. 

BP: Jeg vil lave et skema over klubbeta-

ling, fremlægges som forslag næste år.; det 

er ikke en gabestok. 

FA: Sådan en har jeg fremstillet, men ikke 

offentliggjort, for ikke at hænge klubber 

ud. 

Afstemning om kontingentstigning på 5 ,- 

pr. kvartal. 

For: 5 stemmer, imod 6 stemmer, altså in-

gen stigning kommende sæson. 

13. Valg 

NF: Frede kan ikke genvælges da han jo er 

valgt til formand. 

FA: Det er en fejl i dagsordenen, der skal 

vælges et FU- medlem. FU konstituerer sig 

senere. 

NF: Jeg foreslå Jens Carl Petersen; er der 

flere der ønsker valg? 

JCP: Jeg bliver ikke så flink som Frede, 

jeg er meget mere ubehagelig. ”ingen bi-

lag, ingen penge”. 

Jens Carl Petersen bliver valgt til FU. 

Hansjørgen Clausen genvælges 

Herman Petersen genvælges 

Som FU-suppleant vælges Susan Clausen. 

Hun aflægger en mindre levnedsbeskri-

velse og slutter med at takke for valget. 

Som kritiske revisorer ønsker Claus Mo-

gensen ikke genvalg 

I stedet vælges Broder Petersen og Gert 

Jønck. 

Som revisor-suppleant vælges Jacob An-

dersen. 

15. Eventuelt: 

FA: Jeg kunne godt tænke mig at vide 

hvornår hjemmesiden virker. 

UH: Hvorfor hedder det Vikingeskak og 

ikke noget med 4.HK? 

KF: Det har været i en overgangsfase, 

indtil den nye hjemmeside virkede. 

PP: Hvem skal så have lov til at skrive på 

hjemmesiden? 

HP: Klubberne kunne vælge en person. 

PP: Dette vil være pragmatisk. 

NF: 1 i hver klub. 

PP: Der har været problemer med domæ-

net 4.HK, det har kostet et halvt år. Vi har 

først fået adressen overdraget 8/1-2008. 

Nu kører Bjørnskovs turneringsside, men 

mangler at få opdateret. Nu fungerer det 

sådant set. Nu skal der bare bestemmes 

hvor mange der skal kunne skrive på 

hjemmesiden. 

HA: Vi skal holde fast i det trykte medie, 

længe endnu for de web-løse. 

HP: Hvis 1 er for lidt så maximum 3 per-

soner skal kunne skrive på hjemmesiden. 

KF: Det skal være klubformand og evt. 

webmaster, så det ikke er gud og hver 

mand. 

PP:  Man kan ellers bare maile webmaste-

ren, min adresse står på hjemmesiden. 

HA: Den skal i Nyt fra Sønderjydsk Skak. 

NF: Peder skal have fri hænder til at ad-

minstrere hjemmesiden. 

BP: Sønderjydsk med D som i jyder. 

FA:  D´et er vedtaget på en generalfor-

samling. 

KF: Jeg vil sige tak for prisen, og for mine 

år som webmaster for 4.HK. 
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JA: Tak til Frede for at overtage for-

mandsposten i denne svære tid. 

KB: Nu skal i altså blive, for der er flere 

møder.  

Ordstyrer Niels Falsig takkede for god ro 

og orden, og så var det næsten slut 

Inden næste mødeaktivitet, fremlæggelse 

af DSU´s hvervekampagne, afholdte det 

nye FU er konstituerende møde. 

 

Konstituerende møde: 

 

Jens Carl blev jo valgt til FU, for at over-

tage efter den tidligere kasserer Frede An-

dersen. 

Kassereren har hidtidig haft to opgaver, 

nemlig pengene og medlemmerne. Dette 

udtrykte jens  ikke interesse i. Dette var 

Frede ikke helt tilfreds med, da de to ting 

hænger sammen, men indvilgede i at gøre 

det. Jens tager sig så  af pengene og den 

anden del, medlemskartoteket udskilles. 

Dette indvilgede Herman Petersen i at 

overtage. 

Kassererens hidtige arbejde er hermed delt 

i to, en Kontingentansvarlig og en Karto-

teksfører. 

Frede indkalder til et hurtigt FU-møde, for 

at kunne lave overdragelsesforretninger 

med de to. 

 

FU ser herefter således ud: 

Formand: Frede Andersen 

Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen 

Kartoteksfører: Herman Petersen 

Juniorleder: Hansjørgen Clausen  

Sekretær: Søren Krabbenhøft 

 

Trekantsturneringen 2008.  

 

Trekantsturneringen blev i år spillet sidst i 

marts og først i april. Der spilles 9 runder 

fordelt på 3 aftener. De 3 arrangørklubber, 

Gråsten, Alssund og Aabenraa, har en 

aften hver. Betænkningstiden er 20 min./ 

spiller/ parti 

Der deltog 16 spillere, 5 fra Aabenraa, 8 

fra Gråsten og 3 fra Alssund.  

 

Ratingfavoritten Frank Petersen fra 

Aabenraa vandt turneringen med 8 point. 

Han vandt de første 6 partier, tabte i 7. 

runde til klubkammeraten Tommy Olesen 

og vandt derefter de 2 sidste. 

Tommy Olesen fik 2. præmien med 7½ 

point. Han lavede de længste serie, idet 

han vandt de sidste 7 partier. 

3. pladsen blev delt af superveteranen 

Godtfred Sloth Jensen, Aabenraa og Bent 

Boysen, Gråsten. De fik begge 5½ point. 

Ib Andersen, Alssund blev nummer 5. 

 

Der var ratingpræmier til de bedste spillere 

under 1600. De blev delt af Henrik 

Feldborg og Jørn Bertelsen, begge fra 

Gråsten. De fik 4½ point. 

 

Jeg tror roligt jeg kan sige, at arrangørerne 

håber på deltagere fra andre klubber næste 

år. Turneringen ser spændende ud, og jeg 

håber på, at jeg et år får plads i kalenderen, 

men det er vanskeligt at få plads til 3 

runder på en uge. 
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Hold 

 

I 2. division blev sidste runde afviklet i 

Haderslev. Oprykningskampen var mellem 

Esbjerg og Skanderborg. Skanderborg 

førte med 1 point og mødte Bov. De vandt 

kun 4½-3½ over Bov, som kæmpede godt. 

Esbjerg skulle møde Ribe, som indtil 

næstsidste runde havde været med i 

toppen. Esbjerg vandt med 6-2, rykkede 

forbi Skanderborg og rykkede op. 

I bunden var Horsens nede inden runden. 

Tønder og Centrum kæmpede om at nå 6. 

pladsen, som ville give en ekstra kamp for 

at undgå nedrykningen. Tønder havde et 

forspring på 3 point, men tabte 6-2 og 

rykkede dermed ned i mesterrækken. 

Slutstillingen: 

1. Esbjerg   36 

2. Skanderborg  35½ 

3. Haderslev  32 

4. Ribe   28 

5. Bov   28 

6. Centrum   24½ 

7. Tønder   23½ 

8. Horsens   16½ 

 

Mesterrækken spillede også sidste runde i 

Haderslev. Nedrykkerne fra Aabenraa sad 

over i sidste runde, men de havde allerede 

sikret sig oprykning til divisionen.  

Slutstillingen: 

1. Aabenraa  16½ 

2. Fribonde   12½ 

3. Haderslev  12½ 

4. Alssund   11 

5. Gråsten     7½ 

 

Følgende parti er fra sidste runde i M-

rækken – Svend Erik Kramer har sat noter 

til: 
E. J. Jessen (Gråsten) 

Broder Petersen (Alssund) 

Holdkamp M-rækken, 2008 

I mesterrækken skulle Gråsten og Alssund 

mødes i sidste runde ved fællsafslutningen i 

Haderslev. De to naboklubbers spillere 

kender naturligvis hinanden meget godt, og 

på bræt 4 var det yderligere det brisante, at 

E.J. Jessen ved sæsonens begyndelse var 

skiftet fra netop Alssund til Gråsten - så 

frænde er frænde værst, og Broder havde 

givet lagt i kakkleoven til "overløberen".  1.e4 

e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤ge7 4.0–0 a6 5.¥a4 

d6 6.h3? For passivt - hvid er bange for 

bindingen Lg4, men direkte d4 er meget 

bedre eller alternativt forberede med c3 

efterfulgt af d4.  [ 6.d4 exd4 7.¤xd4 ¥d7 

8.c3²;  6.c3 ¥d7 ( 6...¥g4 7.d4 exd4 8.cxd4 

b5 9.¥b3 d5 10.¤c3 ¥xf3 11.gxf3+-) 7.d4 

¤g6 8.¥e3²] 6...f5?! Et typisk Broder-træk, 

lige på og hårdt, men træk som Sg6 eller 

Ld7, ser trods alt lidt mere naturlige ud 7.¦e1 

f4?! fxe4 må være bedre 8.d4! Det rigtige 

svar, sorts bondekæde skal undermineres 

8...¥d7 9.dxe5?! Lidt for forhastet straks Sc3 

og hvid står godt [ 9.¤c3 ¤g6 10.¤d5 ¥e7±] 

9...dxe5 10.c3 Igen er Sc3 nok bedre, nu 

udliger sort nemt 10...h6 11.¤bd2 g5! Hvid 

har spillet meget passivt - så, der er ikke 

noget at vente på - angreb!  

 

12.¥xc6? Det var nu slet ingen grund til at 

bytte løberen af nu, det hjælper kun sort - 

straks Sc4 havde været bedre  [ 12.¤c4 b5 

13.¤fxe5 truer mat med Dh5+ 13...h5 14.h4 

bxc4 15.¤xd7 £xd7 16.hxg5 £e6 17.£d4±] 

12...¤xc6 13.¤c4 ¥g7 14.b3 h5 15.£d5 Det 

er svært for hvid at finde noget fornuftigt - 

sorts træk spiller jo sig selv, hvid kan bare 

sidde og vente, men h4 havde nok været en 
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bedre mulighed trods alt  15...£f6 16.£d1? 

Igen h4, men det er naturligvis heller ikke 

godt nok 16...0–0–0 17.£c2 g4 Så går vi 

igang og alt vinder faktisk for sort, men 

Broder spiller resten meget akkurart og 

holder hvid i et jerngreb. 18.¤h2 gxh3 19.g3 

fxg3 20.fxg3 £g6 21.¤f1 h4 22.£h2 ¥f8 

23.¥a3 b5 24.¥xf8 ¦hxf8 25.¤cd2 ¦f6 

26.¢h1 ¦df8 27.gxh4 b4 28.cxb4 ¤d4 

29.¦ac1 ¦f2 30.¦xc7+  

 

Hævnskakken, men sort beholder hovedet 

koldt og spiller det bedste 30...¢b8! 31.£g1 

¦g2 32.£e3 ¦h2+ 0–1 

 

I A-rækken var det op til Vejen og 

Aabenraa 2 at afgøre oprykningen. Vejen 

førte inden sidste rundes interne opgør 

med ½ point, men Aabenraa vandt 3-1 og 

er dermed klar til oprykning. I bunden 

finder vi Haderslev 3, som bare tabte og 

tabte. 

Slutstillingen: 

1. Aabenraa 2  20 

2. Vejen   18½ 

3. Løgumkloster  17 

4. Ribe 2   16 

5. Vamdrup  14 

6. Bov 2   12 

7. Alssund 2  11 

8. Haderslev 3    3½ 

 

B-rækken var allerede færdigspillet inden 

sidste nummer af bladet – slutstillingen 

bringes igen: 

1. Tønder 2   12½ 

2. Vojens 1   12 

3. Gråsten 2  11 

4. Bov 3   10 

4. Ribe 3   10 

6. Ribe 4     4½ 

 

Der har været en del kaos i C-rækken, idet 

Tønder 2 gange ikke kunne stille hold mod 

Ribe. Her er slutstillingen: 

1. Ribe 5   12½ 

2. Tønder 3   10 

3. Gråsten 3    9 

4. Tønder 4     5 

5. Oversø-Frørup    3½ 

 

D-rækken er blevet spillet ved 2 stævner, 

hvor begge hold spillede alle mod alle. De 

unge fra Vojens var suveræne og vandt 

begge stævner. 

Slutstillingen: 

1. Vojens   35 

2. Tønder    24½ 

3. Bov D1   23½ 

4. Bov D2   15 

5. Ribe D1   11½ 

6. Ribe D2     6½ 

 

Den eneste række der har været fyldt op i 

denne sæson er A-rækken. I 2 af rækkerne 

har man endda spillet med oversidder. 

Holdskakken styrker klubfølelsen og fæl-

lesskabet i hovedkredsen, så derfor lyder 

budskabet: ”Meld dig til holdturnerin-

gen.” 

Turneringsleder Kai Bjørnskov fik på ge-

neralforsamlingen mere frie hænder til at 

flytte rundt på holdene, så man får flere 

interessante opgør. Det vigtigste er dog, 

at flere hold deltager. 
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Sønderjydsk EMT 

 

Aabenraa skakklub arrangerede 

mesterskabet i år. Det nye var, at 

turneringen foregik på 7 hverdagsaftener – 

og at den var vendt tilbage til foråret. 

Umiddelbart en succes, idet 36 deltagere 

var mere end en fordobling af sidste års 

antal. Antallet af mesterspillere var blevet 

7-doblet. 

I mesterklassen var Kai Bjørnskov 

favorit. Han var rækkens højest ratede 

spiller, og han var tirret inden start – sidste 

år var det ikke lykkedes ham at vinde, selv 

om han var storfavorit. Kai spillede en 

fantastisk turnering og vandt med 6 af 7.  

Den forsvarende mester Godtfred Slot 

Jensen, var eneste ikke mesterspiller og 

sluttede sidst i det stærke felt. 

Slutstillingen: 

1. Kai Bjørnskov, Haderslev 6 

2. Frank Petersen, Aabenraa 4½ 

3. Mikkel Motzkus, Haderslev 4 

3. Jan Garbrecht, Haderslev 4 

3. Helge Andersen, Tønder 4 

6. Allan Hye, Haderslev 3 

7. Christian Andersen, Haderslev 2 

8. Godtfred Slot Jensen, Aabenraa ½ 

 

I basis 1 var Tommy S. Olesen helt 

suveræn og vandt med 6½ point. Det 

betyder, at han igen kan kalde sig 

mesterspiller. Sidste års vinder af 

basisklassen med maksimumpoint, Vagn 

Lauritzen, sluttede sidst. 

Slutstillingen: 

1. Tommy S. Olesen, Aabenraa 6½ 

2. John Sørensen, Aabenraa 4½ 

3. Carsten Andersen, Aabenraa 4 

4. Børge Schrøder, Haderslev 3½ 

4. Rolf Pedersen, Ribe  3½ 

4. Ejvind Ø. Ambøg, Aabenraa 3½ 

7. Erik Asmund, Gråsten 1½ 

8. Vagn Lauritzen, Løgumkloster 1 

 

Basis 2 fik en sikker vinder i Aabenraas 

formand Uwe Hansen. Antallet af 

deltagere i klassen blev tidligt reduceret til 

7 spillere, da Broder Pedersen måtte 

trække sig. 

Slutstillingen: 

1. Uwe Hansen, Aabenraa 5½ 

2. Hans O. Hansen, Aabenraa 4 

2. Henrik Feldborg, Gråsten 4 

4. Niels Skovvart, Aabenraa 2½ 

4. Steen Jensen, Bov  2½ 

6. Holger Schmidt, Løgumkloster 2 

7. Henry Jensen, Aabenraa 1 

 

I basis 3 var der 12 deltagere, som spillede 

efter Monrads system. John Balle blev 

suveræn vinder med 6½ point. Da han fik 

sin præmie ved afslutningen, takkede han 

på samtlige deltageres vegne Uwe og det 

øvrige ledelsesteam for deres arbejde. Han 

sagde bl.a. noget i stil med følgende: ”Det 

er dejligt, at nogen gider lave det store 

arbejde, så vi andre kan komme ud og 

hygge os.” 

Slutstillingen: 

1. John Balle, Bov  6½ 

2. Morten Helms, Alssund 5 

3. Karl Ø. Jensen, Haderslev 4½ 

4. Jørn Bertelsen, Gråsten 4 

5. Niels Underberg, Aabenraa 3½ 

5. Kresten Beck, Vojens 3½ 

5. Finn S. Nielsen, Aabenraa 3½ 

5. Flemming Øgendahl, Aabenraa 3½ 

9. Peter Brag, Aabenraa 3 

9. Bobby Christiansen, Gråsten 3 

11. Michael Pedersen, Aabenraa 2 

12. Verner Schrøder, Bov 0 

 

Der vil komme partier fra turneringen i 

næste nummer af bladet. 

 

Turneringen bliver næste år arrangeret af 

Haderslev. 
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Lidt fra Skak-DM i Silkeborg 2008. 

Erik Asmund, Gråsten skakklub 

 

Til dette års udgave af DM var vi 7 delta-

gere - ud af de små 200 fra hele landet - fra 

4. Hovedkreds. 

Højest placeret var Mikkel Motzkus, Ha-

derslev, som blev nr. 10 i M7 med 2½ af 7 

- mod forventet 3,55. 

Karsten Fyhn, Alssund, blev nr. 14 i B5.1 

med 1½ af 5 - forventet 2,55. 

Bedst klarede Jan Oehmichen, Bov, sig i 

B5.2, hvor han blev en flot nr. 2 med 3½ af 

5 - mod forventet 2,30. 

Hansjørgen Clausen og  Jørgen Clausen, 

Gråsten, (far og søn) deltog begge i B7, 

og opnåede begge 4 af 7.  Efter korrektion 

gav dette en 5. plads til Hansjørgen - for-

ventet 4,50; og en 6. plads til Jørgen - for-

ventet 2,80. 

I Veteranklassen stillede Ernst J. Jessen 

og Erik Asmund, Gråsten, op med bange 

anelser, da de “gamle ræve” i denne klasse 

er meget rutinerede. 

Ernst blev nr. 12 med 1½ af 5 - forventet 

1,60; og Erik blev nr. 14 med 1 af 5 - for-

ventet 1,95. 

Det kan af det anførte tydeligt ses, at vi 

måske ikke er så stærke i vort område, som 

nogen kunne gå rundt og tro, men heldig-

vis var der da gode ratinggevinster til Jan 

og “Lille”-Jørgen. 

 Det er nu 5. år i træk, at vi 4 fra Gråsten 

stiller op og bor på hotel i 5-6 dage til 

DM.  Det er for os et af årets højdepunkter, 

da vi ud over at kunne opleve alle de 

stærke spillere, hvoraf Peter Heine i år 

blev en suveræn Mester, ved siden af har 

lært en masse gode skakkammerater og 

venner at kende. 

Samtidig har vi det rigtig godt sammen, 

lærer en masse, både ved at se og lytte, 

men også ved, at vi har tid til sammen at 

gennemgå vore partier, både gode og dår-

lige. 

Bortset fra de dårlige skakresultater var 

arrangementet helt i top. Virkelig godt sty-

ret af de lokale fra Silkeborg; et lækkert 

hotel med vældig venlig betjening og frem-

ragende lokalefaciliteter. 

Personlig tager jeg en sådan turnering som 

en lærerig oplevelse. Jeg er jo ikke  nogen 

teori-ørn, slet ikke. Alle ved, at jeg spiller 

efter intuition og gehør. 

Derfor vinder man af og til, men taber nok 

som oftest.   

Et af mine lærerige partier, som jeg kunne 

have fået et bedre resultat ud af - måske -, 

skal jeg - efter redaktørens ønske - løbe 

igennem: 

 

Børge Guldager, Erritsø (1826 

Erik Asmund, Gråsten (1659): 

1. c4 e5  2. Sc3 Sf6  3. g3 d5  4. cxd5 

Sxd5  5.Lg2 Sxc3  6. bxc3 c6  7. e3 Dc7  

8. Se2 Ld6  9. 0-0 Le6  10. d4 Lc4  11. 

Te1 Lxe2  Jeg bytter måske lidt rigeligt af, 

men jeg er faktisk fra starten tilfreds med 

remis.  12. Txe2 0-0  13. Lb2 Sd7  14. 

Tb1 Tb8  15. Td2  

Sf6  En af mine typiske fejl. Jeg vil skabe 

plads på d-linien, og springeren skal der-

for naturligvis gå til b6, hvorfra den har 

gode udsigter, f.eks. til videre til c4. 

I stedet for at gøre det straks tænker jeg 
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for længe frem og tilbage, hvorefter jeg 

flytter den stakkels hest til f6, hvilket jo er 

en slags selvmord, for selvfølgelig kommer  

16. dxe5 Lxe5  17. f4 Lxf4  18. exf4 Tfd8  

Jeg har sagt farvel til en god officer, og 

her burde man vel egentlig opgive, men vi 

har jo 6 timers spilletid, så vi må videre, 

og jeg så en mulighed for nogen afbytning 

og en spinkel chance for en evig-skak. Op-

timistisk, ja, men jeg prøver alligevel.  19. 

La1 Txd2  20. Dxd2 Td8  21. De2 h6 Nok 

nødvendigt af hensyn til senere baglinie-

trusler.  22. c4 Dd6  23. Lxf6 Dxf6  24. 

De5 Dg6  25. Le4 Dg4  26. Lc2 g6  27. 

Txb7 Td1+  offer med sigte på evig skak. 

28. Lxd1 Dxd1+  29. Kf2 Dd2+  så prøver 

jeg. 30. Kf3 Dd3+  31. De3 Df1+  32. Ke4 

Dxc4+  33. Kf3 Df1+  34. Ke4 Dc4+  35. 

Kf3 Df1+  36. Df2 Dd3+  37. Kg2 Dd5+  

38. Df3 Dxa2+  39. Kh3 De6+  40. Dg4 

Dc4  41. Df3 De6+  42. g4  

Dc4  forkert; jeg skal satse videre med h5. 

Så kunne fortsættelsen let blive  43. f5 

hxg4+  45. Dxg4 De3+  og en ny mulighed 

for en evig-skak-svikmølle åbner sig! Men 

det så jeg ikke, så  43. Te7 a5 Nu har jeg 

set faldet forude - eneste chance: At hvid 

laver en fejl; og det var han ikke slem til.  

44. Te4 Dc2  45. Te2 Dc4  46. De4 Db3+  

47. De3 Db5  48. De8+  1-0. 

SydGrandPrix. 

 

I skrivende stund er der afviklet 4 runder, 

men man mangler endnu sidste runde, som 

spilles den 26. april i Haderslev. De 3 bed-

ste resultater tæller i den samlede stilling. 

I mesterklassen er førstepladsen afgjort. 

Svend Erik Kramer har vundet gruppen 

meget sikkert. Jeg bad om en udtalelse fra 

mesteren, og Svend Erik skrev følgende: ” 

Generelt kan jeg sige, at da faktisk ikke 

andre har gjort større forsøg på at vinde 

Mesterklassen, kan man altid diskutere 

præstationen. Jeg har faktisk også selv kun 

deltaget i alle stævner, grundet at jeg p.t. 

er kasserer i SGP, og jeg har lært, det er 

ulige lettere at indkassere straks ved kilden 

end bøvle med at få de 10- kr. pr. deltager, 

tilsendt. 

Men OK, jeg har spillet 28 partier og kun 

tabt et, pudsigt nok det første ved 1. stævne 

i Tønder, hvor jeg blev helt nedspillet af 

min klubkammerat Jan-Hendrik Lorenzen, 

men i de efterfølgende 27 partier har jeg 

faktisk ikke været i tabsfare i noget og de 

remis, der er blevet til, har for  de flestes 

vedkommende endda været i overkanten 

for mig. 

Jeg burde ikke have vundet stævnet i Tøn-

der, Jan-Hendrik spillede bedst den dag, 

men dummede sig til sidst og blev kun nr 2. 

Til gengæld burde jeg så have vundet i 

både Vojens og Gråsten - specielt i Vojens, 

hvor jeg jeg helt overspillede Gunnar Pe-

dersen, Esbjerg, der jo vandt hele turnerin-

gen. Jeg førte med et helt tårn mod ham, 

men min tid blev knap - så kun remis, 

og også mod nr. 2 i Vojens Jimmy Ander-

sen, Ribe (der jo så fik de 17 GP-point, da 

Gunnar ikke er fra 4. HK) havde jeg 

opbygget en gevinststilling, men den løb 

også ud til remis. I Gråsten spillede jeg 

både sikkert og godt, mens Hartmut 

Klemmt, der til sidst alligevel nåede op, og 

så havde bedre korrektion, faktisk havde en 
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dårlig dag, og var noget heldig undervejs, 

bl.a. en heldig remis i vort indbyrdes, så et 

eller andet sted er sejren i Mesterklassen 

nok alligevel OK.”  

 

Jeg synes, at hvis man stiller op hver gang 

og får 2 første- og 2 andenpladser, så er 

sejren fuldt fortjent. 

Ingen anden mesterspiller har stillet op 

mere end 2 gange. I snit har der været 4 

mesterspillere til start, og i alt har 10 mes-

terspillere deltaget. 

 

Stillingen i toppen–point (med i  runder): 

1. Svend Erik Kramer, Bov 47 (4) 

2. Hans U. Christensen , Tønder 18 (2) 

3. Jimmi Andersen, Ribe 17 (1) 

3. H. Klemmt, Bov  17 (1) 

3. Helge Andersen, Tønder 17 (2) 

 

1. klasse er meget mere åben. Her kan 7 af 

de 11 deltagende spillere nå deling på før-

stepladsen. Ingen har vundet 2 gange. 

 

Stillingen i toppen: 

1. Niels Falsig, Tønder  34 (3) 

2. Manf. Thomsen, Fribonde 31 (3) 

3. G. Sloth Jensen, Åbenrå 24 (2) 

 

2. klasse er også helt åben. Her er der hel-

ler ingen, som har vundet 2 gange. Spil-

lerne har været flittige, idet der har været 

mindst 5 til start hver gang. 14 deltagere i 

alt. 8 spillere kan teoretisk få en udelt før-

steplads. 

 

Stillingen i toppen: 

1. Per Gallo, Tønder  30 (2) 

2. Jørgen Clausen, Gråsten 30 (3) 

3. Stef. Jørgensen, Ribe 28 (2) 

4. Sascha Thomsen, Fribonde 26 (3) 

5. P.G.Jørgensen, Vojens 25 (4) 

I 3. klasse i 3. klasse er der 5 bejlere til 

førstepladsen. 

 

Stillingen i toppen:  

1. J. Kristoffersen, Gråsten 38 (3) 

2. Thomas Bergnæs, Tønder 34 (3) 

3. Erik Asmund, Gråsten 32 (3) 

4. Hansjørgen Clausen, Gråsten 27 (2) 

5. Peter M. Jensen, Tønder 26 (4) 

 

I 3. runde (juleturneringen i Vojens) deltog 

10 spillere i 4. klasse. I de øvrige runder 

har der maksimalt været 3 deltagere. 4 

spillere har deltaget i flere runder, mens 7 

kun deltog i Vojens og 1 kun deltog i Tøn-

der. 

 

Stillingen i toppen: 

1. Peter Jordt, Tønder  34 (2) 

2. B. Christiansen, Gråsten 33 (3) 

3. Troels Bergnæs  28 (3) 

4. Rolf Zömbick, Tønder 23 (2) 

 

I begynder og skoleskaksklassen har 3 

spillere deltaget i alle runder. 4 spillere har 

deltaget 3 gange. Mathias Boysen er sikker 

på førstepladsen – hvis Martin Lorenzen 

vinder i Haderslev – deler de førsteplads. 

 

Stillingen i toppen: 

1. Mathias Boysen, Vojens 43 (4) 

2. Martin Lorenzen, Tønder 33 (4) 

3. Jesper Kiholm, Tønder 27 (2) 

4. Kr. Lorenzen, Tønder 25 (4) 

 

I alt har 70 deltaget i turneringen – så det 

er hovedkredsens næststørste turnering. 

Turneringen i Vojens havde klart flest del-

tagere, idet 48 deltog. De andre 3 steder 

har deltager antallet ligget mere ens – Grå-

sten 32, Tønder 28 og Vejen 25. Det ende-

lige resultat bringes i næste nummer. 

 

Turneringen udvides til næste år, hvor der 

bliver flere afdelinger. 
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Påskelyn 

 

Tirsdag den 18 marts var der den traditio-

nelle påskelynturnering i Løgumkloster. 

Det var første gang jeg deltog, men jeg 

regner bestemt ikke med, at det bliver sid-

ste. 

Vi var 20 spillere, som havde fundet vej til 

Klosterhallen. Det var næsten et klubmøde 

mellem Åbenrå og Tønder, idet der var 8 

spillere fra Åbenrå og 7 fra Tønder. Der-

udover var der 4 fra Løgumkloster og 1 fra 

Lemvig! 

I Løgumkloster har man valgt at spille i 2 

lige stærke forgrupper. Herfra kvalificerer 

man sig til 3 finalegrupper. Hvis vi havde 

spillet alle mod alle havde det givet 2 run-

der mere, og det havde vi også nået inden 

for den afsatte tid. 

Jeg kan se 2 fordele ved Løgumklostermo-

dellen. 1. Der bliver flere jævnbyrdige 

partier. 2. Man spiller om placeringerne i 

alle 3 finalegrupper, og det er ikke en til-

fældig ratingpræmie man får. Spillerne i 

nederste gruppe, som ikke vinder så ofte, 

får en reel mulighed for at vinde. 

Ulempen for de lavest ratede er, hvis et par 

stærke spillere spiller skidt i de indledende 

runder. De dumper så ned i finalegruppe 3 

og tager præmierne. Det skete i år, hvor 

hverken Jørn Lassen eller Godtfred Sloth 

Jensen kunne få spillet til at køre i de ind-

ledende runder. De fandt formen i finale-

gruppen. 

Øverste finalegruppe havde 6 deltagere, 

og Mogens Grete fra Aabenraa vandt foran 

Hans Ulrich Christensen og Helge Ander-

sen. Bent Olesen fra Lemvig blev nr. 4, 

mens Sami og Mentor Dervishaj fra Aa-

benraa besatte 5 og 6. pladsen. 

I finalegruppe 2 vandt Frank Petersen fra 

Aabenraa suverænt foran Hans Valdemar 

Hansen og Niels Falsig, der delte 2. plad-

sen. Carsten Andersen blev nr. 4 og de lo-

kale Jens Peter Jensen og Vagn Lauritzen 

besatte de sidste pladser. 

Finalegruppe 3 havde 8 deltagere og her 

vandt Jørn Lassen fra Tønder foran Godt-

fred Sloth Jensen og Thomas Bergnæs. 

Øvrige deltagere i denne gruppe var 

Flemming Øgendahl og Uwe Hansen fra 

Aabenraa, Rolf Zömbick og Troels Berg-

næs fra Tønder samt Holger Schmidt fra 

Løgumkloster. 

 

Pokalturneringen 

 

Søndag den 6. april blev der spillet pokal-

skak i Tønder. Der var kun tilmeldt 11 

hold, om det skyldes manglende interesse, 

eller at der længe var tvivl om datoen vides 

ikke.  

Det blev på formandsmødet nævnt, at det 

koster hovedkredsen mange penge, når de 

deltagende hold deltager i Nyborg i pinsen. 

Der blev også spurgt, om man fortsat 

skulle give spisebilletter – hvis ikke flere 

deltager, mener jeg det må blive et nej. 

Turneringen blev igen i år afviklet under 

hyggelige rammer på gymnasiet i Tønder – 

og vejret var som sædvanlig flot. 

De 7 hold var tilmeldt bredderækken – det 

viste sig dog, at Tønder 1 (Helge Ander-

sen, Niels Falsig, Jørn Lassen og Christian 

Karstensen) var elitehold. Dermed var de 

kvalificeret til Nyborg, men det afholdt 

dem ikke fra at vinde turneringen med 24½ 

point af 28 mulige. Helge Andersen og 

Christian Karstensen blev topscorere med 

6½ af 7 point. Ribe 1 (Knud Jespersen, 

Peder Pharsen, H.E. Leimand, Steffen Jør-

gensen) blev nummer 2 med 22 point og 

vandt dermed bredderækken. De er ligele-

des kvalificeret til Nyborg.  

I juniorrækken spillede de 4 hold dobbelt-

runde. Der måtte omkamp til, inden Tøn-

der 1 (Peter Jordt, Thomas Bergnæs, Tro-

els Bergnæs, Martin Lorenzen) havde vun-

det over Vojens 1.  
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Løgumkloster Byturnering er startet. 

Af Vagn Lauritzen 

 

Løgumkloster Skakklub afviklede i går, 

tirsdag, aften den første runde i den 

traditionelle byturnering. Turneringen 

løber over ialt 5 tirsdage, og i år deltager 

der 22 spillere fra den Sønderjysk Skak, 

heraf 4 fra klubben i Løgumkloster. 

  

I den øverste gruppe lagde den forsvarende 

Bymester og ratingfavorit, Helge Andersen 

fra Tønder, ud med at vinde over den 

lokale Hans Valdemar Hansen i et 

spændende parti. 

Vagn Lynge Jakobsen fra Løgumkloster 

vandt over Michael Hedegaard fra 

Haderslev, og Børge Schrøder fra 

Haderslev vandt over Godtfred Sloth 

Jensen. 

  

I gruppe 2 mødtes de 2 højstratede, Erik 

Asmund fra Gråsten og Eivind Ambøg fra 

Aabenraa, og efter et langt og spændende 

parti vandt Erik Asmund. Broder Petersen 

fra Alssund tabte til Uwe Hansen fra 

Aabenraa og Senaid Zahirovic fra Vojens 

vandt over Jens Peter Jensen fra 

Løgumkloster. 

  

Gruppe 3 var præget af en del afbud; her 

deltager ialt 10 spillere, men kun 2 partier 

blev afviklet. Et parti var dog spillet på 

forhånd, her vandt Henrik Feldborg fra 

Gråsten over klubkammeraten Bobby 

Christiansen. Holger Schmidt fra 

Løgumkloster vandt over Kresten Beck fra 

Vojens og Morten Jessen fra Vojens vandt 

over Thomas Bergnæs fra Tønder. 

Favoritopgør i gruppe 2 

 
Erik Asmund,  Gråsten 

Eivind Ambøg, Aabenraa 

 

1.c4 f5 2.e3 ¤f6 3.d4 e6 4.¤f3 ¥b4+ 5.¥d2 

¥xd2+ 6.£xd2 0–0 7.¤c3 d6 8.£c2 ¤c6 

9.a3 a5 10.0–0–0 ¥d7 11.h3 Hvid har 

opbygget en behagelig stilling - uden at der 

er noget afgørende. 11...d5 12.¤e5 ¥e8 [ 

Det nærliggende  12...¤xe5 13.dxe5 ¤e4 

14.cxd5 ¤xc3 15.£xc3 exd5 16.¦xd5 Koster 

jo en bonde.] 13.¥e2 ¤e7 14.f4 ¤e4 

15.¤xe4 fxe4 16.h4 16. g4 eller Lg4 ser 

mere naturligt ud. Sort har på få træk brugt 2 

træk på den bonde. 16...¤f5 17.£d2 ¤g3 

18.¦h3 ¤xe2+ 19.£xe2 dxc4 20.£xc4 £d5 

21.£xd5 Jeg ville ikke straks rette sorts 

dobbeltbonde ud. 21...exd5 22.¢b1 b5? Nu 

bliver bonden på c7 meget svag - en 

opstilling med bønder på b7 til e4 ville gøre 

det meget svært for hvid. 23.¦c1 b4 24.axb4 

axb4 25.¦xc7 ¦f6 26.¦g3 g6 27.h5 ¦fa6 

28.hxg6 hxg6  

 

29.¤c6 ¦a1+ [ 29...b3 Ser farligt ud, men 

hvid parrerer let. 30.¢c1 ¦xc6+ 31.¦xc6 

¥xc6 32.¦xg6+ ¢f7 33.¦xc6 ¦a1+ 34.¢d2 

¦b1 35.g4 ¦xb2+ 36.¢c1 ¦e2±] 30.¢c2 ¦e1 

31.¤e7+ ¢f8 32.¤xg6+ ¥xg6 33.¦xg6 

¦e2+ 34.¢b3 ¦xe3+ 35.¢xb4 ¦b8+ 36.¢c5 

¦eb3 37.¢xd5 e3 38.¦e6 ¦e8 39.¦xe8+ 

¢xe8 40.¦c2 ¦d3 41.¦e2 ¢f7 42.¢e4 1–0 


