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Forretningsudvalget (FU) 

i 4. hovedkreds. 
 

Formand: 

Kai C. Bjørnskov 

Birkevej 28 

6100 Haderslev 

Tlf.: 74 53 21 85  

Email: kaicb@yahoo.dk 

 

Kontingentansvarlig: 

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@email.dk  

 

Kartoteksfører: 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 7541 04 64 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

4. Hovedkreds’ hjemmeside: 
 

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

Holdturneringsleder: 
 

 

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 
 

Dette nummer 

 

I dette nummer er der rigtig meget med. 

Holdturneringen er afsluttet – og ikke alt 

gik som ventet. 

Det Sønderjyske mesterskab er afsluttet, 

og den nye/gamle mester er bestemt ingen 

overraskelse. 

Flere andre turneringer er afsluttet, og 

dem jeg har hørt om, er omtalt i bladet. 

Men – og der er altid et men! 

Hvis jeg havde ventet i 3 uger, så havde 

jeg også fået pokalturneringen i Tønder 

(18/4) og den sidste SydGrandPrix i 

Gråsten (25/4) med, men desværre er der 

flere klubber, som allerede ville holde 

sommerferie her, og så ville bladet ligge 

hos formanden hele sommeren. 

Derfor denne løsning – men det er også 

altid rart at have noget til næste blad. 

 

HUSK – hvis jeg skal have datoer for 

turneringer til næste blad, så vil jeg 

gerne have dem midt i august. 

 

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
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Generalforsamlingsreferat 21.2.2009 

Referent: Søren Krabbenhøft, forkortet af 

redaktøren. Kommentarer med kursiv er 

ligeledes mine. Hele referatet findes på 

hjemmesiden og er udsendt til alle for-

mænd. 

 

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

Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær 

uden afbud 

Fribonde Flensborg. – fravær uden afbud 

Gråsten Skakklub.- Erik Asmund (EA) 

Haderslev Skakklub Kai Bjørnskov (KB) 

Hejls Skakklub -fravær uden Afbud 

Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen 

(VL) 

Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP) 

Skakklubben Alssund. - Broder Petersen 

(BP), Karsten Fyhn (KF) 

Tønder Skakklub.-  Niels Falsig(NF), 

Helge Andersen(HA) 

Vamdrup Skakklub.- Hans Christian 

Bogøe 

Vejen Skakforening – Se FU 

Vojens Skakklub.- Morten Jensen (MJ) 

FU:Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

Frede Andersen, Vojens (FA) 

Herman Petersen, Ribe (HP) 

Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 

Jens Carl Petersen, Tønder (JCP) 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden (FA) foreslog igen Niels Falsig 

som dirigent, der modtog valget. 

 

2. Formandens beretning.  
FA: Da det både har været udsendt til 

klubformænd og tilgængelig i det omdelte 

Nyt fra Søndejydsk Skak, skal jeg kun kort 

ridse hovedtrækkene op. 

Medlemssituationen er direkte katastrofal. 

Vi må se på hvad der galt, og forbedre det. 

Jeg tror ikke at tilbagegangen skyldes at 

folk sidder hjemme og spiller netskak. 

DSU har smidt 1.000.000,- efter noget der 

efter min mening må betegnes som en fa-

dæse. 

3. Drøftelse og godkendelse af Forman-

dens beretning 

VL: De seniorer der forsvinder, ryger over 

og bliver pensionister, det er de 30 – 40 

årige vi skal have fat på. 

Formandens beretning enstemmigt god-

kendt 

 

4. Kassererens beretning, aflæggelse af 

regnskab og budgetoplæg.  

5. Drøftelse og godkendelse af kassere-

rens regnskab og budget 

Kassereren (JCP) gennemgik regnskabet 

punkt for punkt.  

Prisen for hjemmesiden undrede, men han 

var så blevet belært af FU. 

Herefter var der en lang diskussion om 

prisen for hjemmesiden. Vi betaler 1500 

kr. mere om året for den nye hjemmeside. 

Det nye program til holdturneringen kan 

ikke køre på den gamle hjemmeside. 

Vi følte os lidt bondefanget, men besluttede 

at beholde programmet – og hjemmesiden, 

hvis vi ikke kunne finde en billigere, som 

kunne køre programmet. 

EA: Hvorfor skal vi egentligt betale for 

æresmedlemmer? 

JCP: De er æresmedlemmer af 4. HK, 

men ikke af DSU. 

Efter endt diskussion blev regnskab 

vedtaget enstemmigt. 

Formanden knyttede et par kommentarer 

til budgettet 

FA: Medlemshvervning er klubrelateret, 

men FU skal ikke stoppe op efter 1 år 

Hold-DM for Juniorer bibeholdes 

Holdturneringen er det eneste 4 HK. laver, 

der giver et godt overskud. 

Med hensyn til DSUS, blev det udlagt til 

klubkassererne at betale, men kun 6 

klubber reagerede. 
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VL: Der forelægger da referat fra tidligere 

møde, at alle klubber skulle betale til 

DSUS. 

Efter endt diskussion blev budgettet 

godkendt 

 

6. Indkomne forslag 
 

NF: Vi starter med fusion. 

KB: Udvalget har mødtes flere gange, men 

egentlig fusion er ikke på tale, dertil er der 

for mange problemer. Egentligt 

samarbejde er dog blevet undersøgt. Det vi 

taler om er altså holdturnering og SGP. 

Flere møder med 5 HK´s Formand har i 

første omgang mundet ud i dette forslag. 

Vi skal have for øje at 5. HK. er ca. 3 

gange større end os, og har større klubber; 

vi er dog enedes om at begge hovedkredse 

skal kunne rykke op i divisionen. Mester 1 

kunne være uden 4. HK-hold, så de bedste 

fra begge hovedkredse rykker op, så vi 

bliver ikke for meget lillebror. Vi har dog 

måttet give køb, på 6-mands-hold, det 

bliver 8-mands-hold, det er der jo sund 

logik i, idet vi så holder overgangen til 8-

mands-hold inden for den lokale 

holdturnering. Men der er stadig tale om 

overvejelser, vi er fx ikke færdige med 

overgangen fra A-rækken til Mesterræk-

ken. Befordringsmæssigt bliver det nok 

sådan at Mesterækken får længere 

transport, mens de geografisk opdelte 

rækker vil få kortere transport. 

FU vedgår, med klaprende tænder, 

modellen. 

Herefter var der en lang følelsesbetonet 

diskussion. Hovedemnerne var ulempen 

ved 8-mandshold og SGP. Der blev også 

brugt en del tid på fordele og ulemper ved 

fuld fusion, selv om det ikke var på tale. 

VL: Det var så en tilbagemelding fra 

Fusionsudvalget. 

Der stemmes ved håndsoprækning, om 

holdturneringsfusion: 16-1-2 

NF: Vi er klar! 

Så stemmes der om SGP: 17-1-1 

NF: Der skal nedsættes et udvalg, til at se 

på det. Jeg foreslår Kai Bjørnskov og 

Karsten Fyhn. 

VL: Jeg trækker mig hermed fra SGP-

Udvalget. 

Niels Falsig og Søren Krabbenhøft 

deltager i et SGP-udvalg i fusions-regi. 

 

Vedtægtsændringer. 

FU ønskede FU udvidet fra 5 til 6 eller 7 

efter at kassererjobbet er blevet delt i 2- en 

kontingentansvarlig og en kartoteksfører. 

Det betyder at holdturneringslederen ikke 

længere er med i FU. 

Efter en diskussion hvor mange var imod 

udvidelsen af økonomiske årsager trak FU 

forslaget. 

 

Sønderjysk EMT 

NF: SEMT har haft tilbagegang siden 

Alssund `97. Der ligger så tre forslag: 

1. Som weekend turnering 

2. + en ekstra søndag. 

3.  Som aftenkampe 

Forslaget er gældende fra 2011 

SEK: 5 runder er et godt koncept, så dette 

er lige før at Bov springer til. 

HA: Hvis det kun skal vare en weekend, så 

kan det kun blive 6mands grupper. Der 

skal bare et enkelt svipser til så er 

turneringen ødelagt, så det vil være 

sportsligt utilfredsstillende, så hellere 

hverdagskampe. 

KB: Weekend er fredag/lørdag/Søndag, og 

så 2 timer pr. parti. 

HA: Det er nemmere med forlængelse af 

tiden ved aftenkampe. 

KB: 6 mandsgrupper er ikke ret godt. 

UH: Man ser jo at søndagskampe, ikke 

virker mere, men lad os se hvordan det går 

i Tønder. 

VL: Lad arrangørerne bestemme 

rammerne for afviklingen 
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KF: Det er arrangørerne der må 

eksperimentere. 

HA: Det er det sportslige der er det 

afgørende, præmierne har mindre 

betydning. Der skal ses på 

overnatningsmuligheder ved 

Weekendstævne. 

NF: Det bliver arrangøren der afgør. 

MJ: 7 kampe er bedre end 5, så en 

længerevarende turnering, med 2 runder 

den samme uge. 

KB: ja, 7 runder i en 8 mands-gruppe. 

HA: Ikke noget med to runder i samme 

uge, hvis man er syg, så får man to 

hængepartier. 

NF: 2 Timer + 15 min.? 

HA: 2 timer er for lidt, med et kvarter 

ekstra kommer man da ud af tidsnøden. 

KB:2 T+ ½T er bedre, flere kvalitets-

partier. 

JCP: Vi kan vist låne lokaler torsdage. 

NJ: Jeg kan godt lide Mortens forslag. 

 

BP: Fremlægger Alssunds første forslag, 

at flytte generalforsamlingen til Styrtom. 

KB: Flot forarbejde, men FU bestemmer 

selv. 

KF: Vi trækker forslaget. 

 

NF: Alssunds forslag 2 og 3 overgår til 

holdturneringsfusions-udvalget 

 

BP: Der blev 9 hold i A-rækken der gør 

at reglen om antal kampe ikke holder. 

HA: Der var ikke tænkt på 9 hold i 

reglementet. 

SEK: Intentionen med loven var Hold + 3; 

da loven blev lavet var alle rækker 8 

mands hold. Vi var aldrig i tvivl. 

EA: Broder har løbende skrevet til FU. FU 

fastsætter reglerne, er du utilfreds, så fyr 

dem., men man kan ikke lave love med 

tilbagevirkende kraft. 

VL: FU pålægges at bruge den sunde 

fornuft. 

BP: Det er kun HTL, der har talt om 10 

kampe. 

KF: Dengang man havde diskusionen, var 

det rigeligt med + 3 kampe. HTL laver 9 

holds gruppe, meget uhørt at § 1 ophæves. 

(Mester + A+B = 8 holds grupper) 

JCP: Vi stemmer uden at FU stemmer 

med. 

NF: Skeptik med tilbagevisende kraft. 

JCP: Der er ikke meget at tilbagevise, der 

er kun 1 kamp tilbage. 

KB: Antallet +3 står ikke i reglementet. 

Man extrapolerer pga.9 kampe, det er ikke 

rigtigt. 

MJ: Debatten er løbet af sporet. 

Der stemmes om forslag: 4 for, 5 imod, og 

5 blanke. Forslaget falder. 

NF: Karsten foreslår vi stemmer om 

skemaet i forslaget. 

Der stemmes om skemaet: 9 for 5 imod. 

Der indføres nyt skema. 

 

BP: Fremlægger forslaget, der ville gøre 

det billigere for børn og unge, at spille 

skak. Det er fra den kant 

medlemstilvæksten skal komme. 

JCP: Jeg har egentligt ikke noget imod 

det, men da DSU har truet med alvorlige 

ændringer i kontingentet. Så jeg foreslår vi 

afventer. 

SEK: Børnekontingentet falder væk, og 

hedder Ungdom, så træk det Broder. 

VL: DSU differentierer ikke, og jeg mener 

at de er inde på en farlig vej. 

SEK: Forslaget fra DSU er 190,- på børn 

JCP: Det bliver sat op. Det dur ikke, at når 

man ikke kan sælge billetterne, så skal 

man sætte prisen op. Det strider mod al 

markedsføring. 

Der stemmes om forslag: 2 for, 8 imod, og 

5 blanke. Forslaget falder. 

 

JCP: Jeg undersøger at finde en bedre 

bank, men det er FU der bestemmer. 

Forslaget blev trukket tilbage.  
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7. Valg 

FA: Jeg modtager ikke genvalg. Kai 

Bjørnskov er foreslået af FU 

NF: Da der ikke er andre kandidater er Kai 

valgt som ny formand. 

Søren Krabbenhøft genvælges 

Som FU-suppleant genvælges Susan 

Clausen. 

Som revisor genvælges Broder Petersen. 

Som revisor-suppleant vælges Svend Erik 

Kramer. 

 

8. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 

(KB:) Refererede kort fra årets udgave af 

SEMT, der i år afvikles af Haderslev. 

SEMT 2010 i Tønder 

SEMT 2011 i Vojens 

SEMT 2012 i Alssund 

 

9. Holdturneringen 

Man diskuterede meget de 3 stævner i A-

rækken. De fleste klubber var imod p.g.a. 

øget kørsel, flere kampe på en ikke 

klubaften og manglende liv i klubben. UH 

talte for stævnerne. 

 

10. Pokalturneringen 2009 

NF: Pokalskak 19. april. 

SGP Der findes klubber til SGP 2009-10. 

 

11. Ungdomsaktiviteter 

HJC: Vi stillede et ok hold til Juniorhold-

DM på Tjele. Vi blev nummer 7 af 9, og 

formåede at spille næsten lige op med 6. 

HK, men tabte til sidst 5 – 3. 

 

12. Fastsættelse af kontingent: 

Der var konsensus for at afvente DSU´s 

udspil, så ingen stigning. 

Her var så tiden inde til at få placeret årets 

skulderklap. 

   

Hæderstegnet tilfaldt HansJørgen 

Clausen, Gråsten for sit utrættelige 

arbejdede med hovedkredsens unge. 

 

Initiativprisen gik til Haderslev Skakklub, 

for bl.a. deres kursusaktivitet. 

 

15. Eventuelt: 

HA: Det går p.t. godt med at få partier til 

HK-bladet. Jeg kunne godt tænke mig at få 

FU til at fortælle om hvad de har af planer. 

Ting til formændene kunne komme i også. 

Og så savner jeg turneringsreferater, der er 

meget sjældne. 

VL: Der er kommet nye regler. Den eneste 

der har bekymring for os er at FIDE vil 

indføre at kommer man for sent til et parti 

så taber man; i stedet for nu hvor man har 

1 time, og der gives ikke dispensation. 

EA: Kan vi bøje reglen lidt? 

VL: Jeg håber da at TL får lidt force 

majeure at arbejde med. 

KB: Vi skal skabe glæde ved at spille 

skak, ikke jauve dem væk. 

KB: Det har været dejligt at se de mange 

klubber her i dag, og jeg vil love at gøre 

mit bedste som formand. 

 

Konstituerende møde: 

FU konstituerede sig meget hurtigt, idet 

den nye formand Kai Bjørnskov spurgte 

om alle var intereserede i at beholde deres 

nugældende post, og det var de!! 

 

FU ser herefter således ud: 

Formand: Kai Christian Bjørnskov 

Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen 

Kartoteksfører: Herman Petersen  

Juniorleder: Hansjørgen Clausen  
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Holdturneringen. 

 

Den spændende 2. division er afgjort, og 

jeg er overrasket over resultatet. Jeg skrev 

i sidste nummer, at alle holdene fra vores 

hovedkreds var placeret i den tunge ende. I 

6. runde slog Haderslev Ribe med 5-3 og 

rykkede op på 5. pladsen. Centrum tabte i 

6. runde og lignede en nedrykker. Ribe lå 

på den anden nedrykningsplads og havde 

1½ point op til Haderslev og Bov, som 

kæmpede om at komme på 5. – pladsen, 

som ville sikre holdet mod nedrykning.  

7. runde tegnede meget spændende. Ribe 

lagde pres på de andre ved at vinde 5-3 

over Springeren fra Kolding. Det betød, at 

Ribe rykkede et mulehår foran Springeren. 

De lå ens med brætpoint og matchpoint, 

men Ribe havde jo vundet indbyrdes. 

Bov leverede en kæmpe overraskelse ved 

at vinde 7-1! over Herning. Et rigtig flot 

resultat. Det betød, at Bov var fri af al snak 

om nedrykning. 

Haderslev var 5½-2½ ratingfavorit mod 

Viby. Havde de vundet med de cifre, så 

havde de også klaret frisag. Haderslev 

tabte imidlertid med 2½-5½ og rykker ned. 

Jeg ved ikke om Haderslevs førstehold 

nogen sinde har spillet så langt nede – det 

er i hvert fald længe siden. 

Det har ikke været Haderslevs sæson. De 

fleste spillere har præsteret mindre end 

forventet. Undtagelserne er Kai Bjørnskov 

og specielt Mikkel Motzkus.  

De har også mistet et point, da de kun 

stillede med 7 mand mod Centrum. 

Slutstillingen: 

1. Skanderborg 35 13 

2. Viby  33 12 

3. Herning  28   6 

4. Bov  28   5 

5. Ribe  26½   6 

6. Springeren 26½   6 

7. Haderslev 25½ 5 

8. Centrum  21½ 3 

Medvirkende til Bovs fornemme 7-1 sejr 

over Herning er følgende parti, som Svend 

Erik Kramer har sat noter til: 

Steen Funch Petersen (Herning) 

Kim Czepluch (Bov) 

Sidste runde i årets divisionsturnering blev 

spillet 8. marts som samlet stævne i 

Kolding. Bov lå inden sidste runde på 7. 

pladsen samt en nedrykningsplads  ½ point 

efter det nærmeste hold og devisen var klar 

- alle spiller på gevinst. Aggressivt spil er 

bedre end positionelt spil i en sådan 

situation.Så på med vanten!    1.b3 En af 

Bent Larsens gamle specialiteter 1...e5 

2.¥b2 d6 3.e3 c5 Vi skulle vinde og 

helst stort , så Kim forsøger fra start at tage 

teten, men Sf6 havde nok været bedre, men 

dette var ingen "normal" match 4.¥b5+ 

¤d7 5.¤c3 a6 6.¥e2 f5 Kim har hørt 

efter, sæt modstanderen under pres fra 

starten 7.¤h3 ¤df6 8.0–0 ¤e7 9.f4 

Hvid forsøger at skaffe modspil, og f4 er et 

rigtig godt træk i stillingen 9...e4 10.d4 

Det er lige på og hårdt fra begge sider 

10...£c7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.a4?! [ 11.dxc5 dxc5 12.¥c4 h6 

13.£e2 ¥d7² med lille hvid fordel havde 

nok været bedre] 11...¥e6 12.¤g5?! 

Hvid har tabt tråden Sg5 er kun et slag i 

luften, og forærer sort et par tempi 
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12...¥g8! Her står løberen jo ganske 

udmærket 13.£d2 h6 14.¤h3 cxd4?! 

Måske endnu bedre [ 14...0–0–0 15.¦ad1 

¥f7 og hvid har ingen gode træk 16.a5 

¤c6³] 15.£xd4?! relativt bedst havde 

nok [ 15.¤d1 dxe3 16.¤xe3 0–0–0 Og 

hvid har rigeligt med spil for bonden, der 

truer jo bl.a.  en bondestorm med a- og b-

bonden ] 15...¤c6 16.£d2 d5! 17.¤f2? 

Dette er i hvert fald helt galt, hvid ser ikke 

faren i stillingen [ 17.¤a2! er helt 

nødvendig, og stillingen er vel så stadig 

nogenlunde lige ] 17...¥b4! Nu kører det 

bare for sort 18.g4?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Det har hvid slet ikke tid til [ 18.£c1 d4 

19.¤cd1 ¥c5µ havde været relativt bedst 

for hvid] 18...0–0–0! Kim finder bare hele 

tiden nu stillingens bedste træk  19.gxf5 

d4! 20.exd4 ¤xd4–+ Hvid er færdig, der 

ryger materiale nu 21.£e3 ¥xc3 Og hvid 

opgav, der kunne følge 22.¥xc3 ¤xe2+ 

23.£xe2 £xc3 Og Kim bragte os vigtigt 

foran 1–0 - i det, der skulle blive en 

overbevisende 7–1 sejr over Herning.  0–1 

 

I Mesterrækken blev det sidste afgjort 

ved et fællesstævne i Sønderborg. Alle 

resultaterne endte med 3½-2½ denne sidste 

søndag. I det hele taget har det været en 

meget lige gruppe, med mange tætte 

kampe. 67% af kampene er endt uafgjort 

eller med mindst mulige sejr. (3½-2½) 

Der blev dog ikke meget spænding i 

Sønderborg. Tønder førte inden runden 

med 2 point, og da Tønder hurtigt bragte 

sig foran med 3½-½ mod Haderslev 2, 

forsvandt spændingen.  

Åbenrås 3 øverste gjorde ellers deres for at 

bevare spændingen, da de vandt 3-0 mod 

Gråsten. På bræt 4 skete imidlertid dette: 

Hans O. Hansen, Åbenrå 

Hansjørgen Clausen, Gråsten 

1.d4 b6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b7 4.e4 ¥b4 

5.¥d3 ¥xc3+ 6.bxc3 ¤f6 7.£c2 d6 

8.f3 [ 8.f4 Efterfulgt af Sf3 er en mere 

risikabel variant. Den besværliggør 

sorts e5, og giver hvid initiativet.] 

8...¤bd7 9.¥g5 e5 Nu er hvids hvide 

løber lukket inde bag bønderne. 

10.¤e2 h6 11.¥h4 g5 12.¥f2 £e7 

13.£a4 0–0 14.g4 ¤e8 15.¤g3 ¤g7 

16.¢d2 c6 17.d5 cxd5 18.cxd5 ¤c5 

19.¥xc5 dxc5 20.¦ab1 ¦fd8 21.¢e2 

£f6 22.¥a6 ¥xa6+ 23.£xa6 ¦d7 

24.¦b5 ¦b8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.¦xc5! £e7 26.¦c8+ ¦xc8 

27.£xc8+ ¢h7 28.£a6 ¦c7 29.¦c1 

¦c5 30.£a3 £c7 31.£b3 a6 32.a4 b5 

33.¢d2 bxa4 34.£xa4 £b6 Et rigtig 

lusket træk. Sort får nogle gode 
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chancer i diagonalen g1–b7. Stillingen 

er svær, men ret lige. Hvid har et par 

farlige bønder, men hans konge står 

usikkert. Hvid spiller for passivt de 

næste træk, og det udnytter sort. 

35.£c2 ¦b5 36.£d3 ¤e8 37.¤f5 £f2+ 

38.¢d1 ¦b2! Sort tager initiativet og 

opstiller mattrusler. Det er klart bedre 

end at tage bonden. 39.¤g3 £g1+ 

40.¤f1 [ 40.£f1 £e3 41.£e2 Eneste 

dækning af matten. 41...¦xe2 42.¤xe2 

og det er slut.] 40...¦xh2 41.c4 [ 

41.¦c2 Nu er meget af sorts initiativ 

væk, så mon ikke hvids bønder afgør.] 

41...¦f2 42.¢e1 £g2 43.¦c3 ¦a2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.¦a3 [ 44.¦c1 £f2+ 45.¢d1 Denne 

variant havde været bedre for hvid. 

45...¤d6 46.¤d2 ¤xc4 47.¦xc4 ¦xd2+ 

48.£xd2 £f1+ 49.¢c2 £xc4+ 50.£c3 

Stillingen er uklar.] 44...£f2+ 45.¢d1 

¦xa3 46.£xa3 £xf1+ 47.¢c2 £xc4+ 

48.¢d2 £b5? Koster 1 bonde. 49.£e7 

¢g6 50.£xe5 £d7 51.£d4 f6 52.£b6 

£d6 53.£b1 £e5 54.£b6 £g3 

55.¢e2 £g2+ 56.£f2? £xf2+ 57.¢xf2 

¤d6 58.¢e3 a5 59.¢d4 a4 60.¢c3 

¤b5+ 61.¢b4 a3 62.¢b3 ¤d4+ 

63.¢xa3 ¤xf3 64.¢b4 ¤e5 65.¢c5 

¤xg4 0–1 

 

Tønder returnerer til 2. division efter 1 år i 

mesterrækken. 

Slutstillingen: 

1. Tønder  19 8 

2. Åbenrå   17 8 

3. Gråsten  16 5 

4. Fribonde  15 5 

5. Alssund  12 3 

6. Haderslev 2 11 1 

 

A-rækken spillede det afsluttende stævne 

i Bov. Oprykningen var et direkte opgør 

mellem Åbenrå 2 og Vejen. Vejen førte 

med ½ point inden runden, og kunne nøjes 

med uafgjort.  

Svend Erik Kramer beskriver matchen 

således: ” På bræt 1 spillede Godtfred S. 

Jensen ualmindelig passivt mod Brian 

Lundgård, og det er Brian altså for god en 

spiller til. Brian fik initiativet og 

udspillede helt Sloth i slutspillet – 1-0 til 

Vejen. 

Der kom dog lidt spænding tilbage i 

kampen da Søren Krabbenhøft på bræt 4 

tabte en ellers fordelagtig stilling til Hans 

O. Hansen så 1-1, men tilbage sad Kim 

Broksø og Jan Leffers med to fordelagtige 

stillinger mod Jørgen Riggelsen og Niels 

Skovvart og det lykkedes at føre begge 

partier til sejr – så en fortjent sejr på 3-1 

til Vejen samt 1. pladsen og oprykning. 

Vejen har ikke tabte en match i hele 

sæsonen, men dog spillet en del uafgjort, 

men alligevel klart været det mest stabile 

hold og dermed en ganske fortjent 

oprykning. ” 

 

Følgende er klippet fra Vejens hjemmeside 

– både parti og noter: 

 

Brian Lundgaard - Godtfred Sloth Jensen  

1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 e6 4. Sc3 Le7 5. 

Lg5 Sbd7 6. e3 a6 7. Dc2 dxc4 8. Lxc4 

h6 9. Lh4 Sb6 10. Lb3 Sfd5 11. Lxe7 

Dxe7 12. Tc1 c6 13. a3 Sxc3 14. Dxc3 O-
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O 15. O-O Td8 16. Tfd1 Sd7 17. h3 Sf8 

18. a4 Ld7 19. a5 Le8 20. La2 Tac8 21. 

b4 Tb8 22. Se5 Sd7 23. Sxd7 Txd7 24. 

Dc5 Dxc5 25. bxc5 Kf8 26. f4 Ke7 27. e4 

Tbd8 28. Tc4 f6 29. e5 fxe5 30. fxe5 Lg6 

31. Tb4 h5 32. h4 Lf5  33. Td2 g6 34. 

Kf2 Le4? 34... Kf8!?  Burde være blevet 

undersøgt nærmere 35. Ke3 35. Tdb2 

Ke8 36. Lxe6 Txd4 37. Txd4 Txd4 38. 

Ke3  35... Ld5?? endnu et skridt mod 

graven 35... Lf5  36. Lxd5  exd5 37. 

Tf2 37. Tdb2!? kunne være en hurtigere 

vej 37... g5 38. hxg5 Tb8  37... Tf8 38. 

Txf8 Kxf8 39. Tb2 Kg7? 39... Tg7 40. 

Kf4  40. Tf2 Te7 40... g5 41. Tf5 gxh4  

41. Tf6 Te8 42. Kf4 Te7 43. Kg5 Kh7 44. 

e6 Tg7 44... Te8  der er alligevel intet 

andet 45. Tf7 1-0 

 

I bunden kæmpede Alssund 2 og Gråsten 

om at undgå nedrykning. Gråsten var ½ 

point bagefter inden runden. Det startede 

skidt for Gråsten, da Alssunds modstander 

Ribe 2 kun stillede med 3 mand. Gråsten 

klarede skærene ved at vinde 2½-1½ over 

Løgumkloster, mens Alssund tabte med 3-

1 til Ribe 2. Dagens helt for Gråsten var 

Erik Asmund, som på bræt 1 slog Vagn 

Jakobsen. 

 

Vagn Jakobsen, Løgumkloster 

Erik Asmund, Gråsten  

 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

a6 5.¤c3 e6 6.¥e3 h6 Sort har efter 

min mening udviklet for lidt. Hvid er 

snart færdig, og sort har kun udviklet 1 

springer. Bonden til h6 er et spildt træk 

- Løberen står jo allerede på e3. 

7.¥e2 ¥b4 8.0–0 ¥xc3 9.bxc3 ¤ge7 [ 

9...¤f6 Sort skal drille hvid, mens han 

får de sidste brikker udviklet.] 10.f4 

Der blæses til angreb. 10...0–0 11.£e1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her skriver Erik: "Nu skal jeg passe på. 

Jeg har lukket mig selv inde - og hvid 

kan med Dg3 gøre klar til et dræbende 

fremstød med 2 løbere og f-tårn. HAN 

SKAK STOPPES. Altså - sats: Luk op! 

Frem med nogle bønder!" 11...d5 

12.¥d3 e5 Om det er stillingens bedste 

træk ved jeg ikke - men det praktisk 

skak på højeste plan. Man venter ikke 

på modstanderen - man angriber selv! 

13.¤xc6 ¤xc6 14.£g3 d4 15.cxd4 

Væk med dobbeltbonden er meget 

logisk, men Ld2 havde været mere 

chancerigt. 15...exd4 16.¥d2 f5 

17.¥c4+ ¢h7 18.e5 b5 19.¥b3 £b6 

20.¦ad1 ¤d8 21.¥b4 ¦e8 22.£f2 ¥e6  
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23.¥d6 [ 23.¥c3 ¥xb3 24.axb3 £g6 

25.¥xd4±] 23...¥xb3 24.cxb3 ¤e6 

25.b4 Erik skriver: "Nok ikke det 

bedste!" 25...¦ac8 26.¦c1 ¦c4 

27.¦xc4 bxc4 Sort står rigtig godt. 2 

dejlige fribønder og en godt placeret 

springer mod sorts dårlige løber. 28.a3 

¦c8 29.¦c1 c3 30.¢h1 Ser mærkeligt 

ud, men hvis hvid bare flytter 

dronningen spiller sort d3+. 30...£b7 

31.£c2 £e4 32.£xe4 fxe4 3 

forbundne fribønder. 33.¥c5 Her 

skriver Erik: "Nu vinder sort! Jeg ser 

lyset!! [ 33.f5 er hvids eneste chance, 

men sort vinder med: 33...d3 34.fxe6 

d2 35.¦f1 c2] 33...¤xc5 34.bxc5 ¦xc5 

35.¢g1 e3 36.¢f1 d3 0–1 

 

Her er lige et spændende parti fra 7. 

runde, som Svend Erik Kramer har 

lavet noter til. 

 

Broder Petersen (Alsssund) 

Godtfred Sloth Jensen (Aabenraa) 

 

1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 g6 4.e4 ¥g7 

5.¤f3 d6 6.d3 e5?! Giver en 

hængebonde på d6 - f5 var vel bedre [ 

6...f5!? 7.¥e2 ¤h6 8.0–0 0–0 er OK for 

sort] 7.¥e2 ¤ge7 8.0–0 0–0 9.fxe5?! 

Der er jo ingen grund til at hjælpe sort 

af med den dårlige bonde på d6 

9...dxe5 10.¤d5 f5 11.¤xe7+?! 

hvorfor bytte denne kæmpespringer 

frivilligt - lad dog sort bøvle med det [ 

11.¥d2 £d6 12.£e1 Og begge parter 

kan i ro og mag opbygge spillet - lidt 

tålmodighed!] 11...£xe7 12.exf5 gxf5 

13.¥g5 £d6 14.£c2 ¢h8 15.a3 b6 

16.¥d2 a5 17.¥c3 ¥d7 18.¦f2 ¦ae8 

19.¦d1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 sort har klar fordel, men fejler her med  

19...¤e7?! det rigtige træk var 

naturligvis [ 19...¤d4! 20.¤xd4 cxd4 

21.¥d2 e4 22.¥f4 £g6–+] 20.b3 ¤g6 

21.¦b1 ¥c6 22.¦d1 ¥h6 23.¥d2 ¤f4 [ 

23...¥xd2 24.£xd2 ¤f4 25.¥f1 ¦g8 

havde været endnu bedre for sort] 

24.¥f1 ¦g8 25.g3 £g6 26.¤xe5! Det 

bedste i situationen 26...¦xe5 27.¥xf4 

¥xf4 28.¦xf4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  28...£g5?? Nej, nej dette er helt galt  

[ 28...£h5! vinder i alle varianter 

29.¦d2 ( 29.h4 ¦xg3+ 30.¢h2 ¦ge3–+) 
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29...¦xg3+ 30.¥g2 ¦g7–+] 29.£f2! Ja 

- så kom hvid pludselig ovenpå  

29...¦d8 30.¥g2 ¥xg2 31.¢xg2 ¦de8 

32.¦d2 £g6 33.d4 cxd4 34.¦fxd4 

£c6+ med remistilbud, men dette blev 

resolut afslået, og hvid kan dog også 

risikofrit spille videre 35.¢h3 £h6+ 

36.¦h4 £c6 37.£d4 £e6 38.¦e2 f4+ 

39.¢g2 f3+ 40.¢xf3 £f6+ 41.¦f4 

£c6+ 42.¢f2 £c5 43.¦xe5 £xd4+ 

44.¦xd4 ¦xe5 45.¦d6 b5 46.¦d5 

¦xd5 47.cxd5 ¢g7 48.¢e3 ¢f6 

49.¢d4 h5 50.b4 axb4 51.axb4 

Broder skriver til slut at det er første 

gang han har vundet over Godtfred 1–0 

 

Slutstillingen: 

1. Vejen    20½ 

2. Åbenrå 2   18 

3. Ribe 2   17 

4. Bov 2   16½ 

5. Tønder 2   16 

6. Løgumkloster  15½ 

7. Vamdrup  15½ 

8. Gråsten 2  13 

9. Alssund 2  12 

 

I B-rækken har Ribe 3 og Vojens været 

ret suveræne. De spillede indbyrdes 2-2 i 

første runde, og derefter gik det slag på 

slag for de 2 klubber. 10 af de resterende 

12 kampe for de 2 klubber blev vundet 4-0 

eller 3½-½. Vojens vandt ”kun” 2½-1½ i 

sidste runde mod Gråsten 2 – 2-2 havde 

været nok til at sikre sejren. For Vojens 

smuttede det i 4 runde, hvor holdet tabte 

2½-1½ til Bov 3. 

Rækkens afslutning blev desværre ikke så 

god, som der var lagt op til, idet 2 klubber 

havde overset, at sidste runde, mod 

sædvane, skulle afvikles som et fælles 

stævne i Vojens. Tønders spillere sad i 

Tønder og ventede på Vojens, mens 

spillerne fra Oversø-Frørup var kørt helt til 

Ribe. De 2 kampe blev erklæret vundet 4-

0, men de fik heldigvis ingen betydning for 

topplaceringerne. 

Slutstillingen: 

1. Ribe 3   23 

2. Vojens   22 

3. Bov 3   19½ 

4. Gråsten 3  16½ 

5. Haderslev 3    9½ 

6. Tønder 3     9 

7. Ribe 4     8½ 

8. Oversø-Frørup    4 

 

Rækken for begynder og skoleskak –  

D-rækken blev afviklet som 2 stævner. 

1. stævne blev spillet i Bov den 29. 

november og 2. stævne i Haderslev blev 

spillet den 14. marts. 

6 hold var meldt til i rækken. Desværre 

manglede Haderslev, da der blev spillet i 

Bov, og både Tønder og Ribe manglede i 

Haderslev. De 3 hold, som var med begge 

gange besatte naturligvis de 3 første 

pladser. Bov 4 og Vojens 2 var klart de 

bedste hold. Begge vandt de et stævne og 

sluttede 3 i det andet stævne. 

Slutstillingen: 

1. Bov 4  15½+14 29½ 

2. Vojens 2  12+16½ 28½ 

3. Bov 5  9½+10 19½ 

4. Haderslev 4  15½ 

5. Ribe 5   13 

6. Tønder 4   10 

 

Stævneformen – 3 i A-rækken og 

afsluttende i B-rækken er noget af det, som 

er diskuteret mest ude i klubberne. 

For: Det er hyggeligt og mere spændende, 

når alle spillere mødes 1 sted. 

Imod: Mere kørsel, flere runder på ikke 

klubaften gør det svært at samle hold og 

der sker mindre i de enkelte klubber. 

Hvad synes du? 
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Væsentlige (og uvæsentlige) 

regelændringer pr. 1. juli 2009: 

Vagn Lauritzen 

 

FIDE, det internationale skakforbund 

reviderer reglerne for skak hvert 4. år, og 

ved kongressen i Dresden i December 

2008 var dette også tilfældet. De ændrede 

regler træder i kraft pr. 1. juli. Reglementet 

er nu blevet oversat, og den danske tekst 

skal godkendes af hovedbestyrelsen i 

påsken. 

Herunder et lille resumé af ændringerne. 
 

Mobiltelefonreglen er blevt formuleret lidt 

anderledes, men essensen er den samme; 

det vil nok betyde, at den specielle danske 

mobiltelefonregel udgår, idet FIDE har 

tilnærmet sig disse regler. 

Samtidig er der kommet en regel ind, der 

generelt forbyder at indføre en støjkilde i 

spillelokalet. 
 

Hvis modstanderen dømmes til tab efter 

mobiltelefonreglen, vil der nu kun opnås ½ 

point, hvis stillingen er sådan at man ikke 

kan vinde. 
 

Ved 3. ulovlige træk er resultatet nu remis 

hvis stillingen er sådan at modstanderen 

ikke kan vinde. 
 

Ved disse og andre tilsvarende situationer  

gælder stadig ”enhver serie af lovlige 

træk” men passus om ”--- selv ved dårligst 

muligt modspil” er forsvundet – (men den 

gælder jo stadig). 
 

Ukorrekt remiskrav giver nu kun tidstillæg 

(3 min) til modstanderen – man mister 

ikke selv noget. 
 

Mulighed for arrangørerne til at forbyde 

remisaftale helt eller indtil et bestemt antal 

træk er spillet. 
 

Mulighed for arrangørerne  til at fravælge 

muligheden for appel af turneringslederens 

afgørelser. 
 

Mulighed for at ændre urindstillingen, hvis 

den var forkert (forkert mode eller forkert 

tidstillæg / grundtid). Mon ikke en 

fornuftig turneringeleder har gjort det 

indtil nu, hvis det var nødvendigt. 
 

Hvis en spiller vil kræve remis efter 50 

træks reglen, ved stillingsgentagelse eller 

efter §10.2 (færdigspilsfasen), har han 

tidligere skullet standse begge ure; det er 

nu ændret til at han har lov til at gøre det. 
 

Tilskuere tillades nu at gøre 

turneringslederen opmærksom på 

uregelmæsigheder (og kun 

turneringslederen). 
 

Notering af skak, mat og slag er ikke 

nødvendige – det er nok en fortsættelse af 

det at det at annoncere skak ikke mere er 

omtalt i reglerne. 
 

Præcisering af hvad en diagonal er, hvad et 

lovligt træk er, at rokaden skal foregå på 

spillerens første række, at den nye brik ved 

bondeforvandling skal have samme farve 

som bonden og at den skal stå på det felt 

bonden rykker ind på. Og en del andre små 

sproglige finurligheder. 

Ikke alle ændringer er faldet lige heldige 

ud, men den danske oversættelse er nødt til 

at følge den engelske original så tæt som 

muligt. 
 

Der er i reglerne for hurtigskak og for 

lynskak blevet muligt at spille efter 

turneringereglerne (dog bortset fra 

noteringspligten), hvis der er tilstrækkelig 

mange turneringsledere til at overvåge 

partierne (max 3 partier pr TL ved 

hurtigskak; max 1 parti pr TL ved 

lynskak). 

I lynskak kan spillerne blive enige om at et 

ulovligt træk rettes uden at det fører til tab. 
 

Der er kommet regler for Skak960, som 
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også er blevet kaldt Fischer Random (men 

det skulle ikke undre om den nye 

betegnelse er fundet for at undgå en 

copyright eller lignende fra Bobby 

Fischer). 960 står for at der er 960 mulige 

begyndelsesopstillinger. 
 

Reglerne for hængepartier er gledet ud af 

regelsættet, så det nu kun er en vejledning 

i, hvordan man kan agere, hvis det skulle 

blive nødvendigt at afbryde et parti (force 

majeure). Sådanne afbrudte partier vil ikke 

længere kunne rates af FIDE; hvordan 

Dansk Skak Union vil forholde sig til 

rating, scoring af kandidatresultat mm i 

forbindelse med sådanne partier er pt. 

uvist. 
 

Og endelig, nok den de fleste spillere vil 

mærke til: Hvor lang tid må man komme 

for sent til et parti. Indtil nu har det været 1 

time. Den nye tidsfrist er 0 minutter, men 

det er muligt for arrangørene at fastsætte 

andre regler, men bemærk, de skal være 

fastsat i turneringens reglement på 

forhånd. En lille detalje i dette, er at 

tidsfristen på 0 minutter gælder fra rundens 

start, ikke som hidtil fra rundens planlagte 

start. 
 

Dansk Skak Union har mulighed for at 

fastsætte nogle betingelser for deres 

koordinerede/ratede turneringer, f. eks. kan 

de kræve, at der altid skal være en eller 

flere appelmuligheder, og hovedkredsen 

kunne f. eks. fastsætte en tilladt forsinkelse 

i holdkampe på 30 minutter. 

I øvrigt kunne man komme ud for 

konflikter her, hvad nu hvis Unionen 

kræver appelmuligheden opretholdt, kan 4. 

hovedkreds så bibeholde sin bestemmelse 

om at afgørelser ikke kan ankes til 

Skaknævnet (det kunne afhænge af hvor 

mange appelinstanser der kræves!). 
 

Der ligger også et forslag om at ændre 

betegnelsen Turneringsleder til Dommer, 

men det giver ingen praktiske ændringer, 

mindsker blot muligheden for 

misforståelser (men det kunne godt være 

den regelændring, der bliver snakket mest 

om). 

 

Indbydelse til 

Ungdoms-DM i Skanderborg. 

 

DSU og Skanderborg skakklub inviterer til 

ungdoms DM 2009 (Danmarks klogeste 

mesterskaber) den 15.-17. maj 2009.  

 

Aldersklasser: 

U8   – født 2001 eller senere 

U10 – født 1999 eller 2000 

U12 – født 1997 eller 1998 

U14 – født 1995 eller 1996 

U16 – født 1993 eller 1994 

U18 – født 1991 eller 1992 

 

Vinderen i hver klasse får titlen Dan-

marksmester i sin klasse, og skal end-

videre repræsentere Danmark ved EU-

mesterskabet for ungdom eller i FIDE’s 

ungdoms-EM eller ungdoms-VM. 

Der er pokaler til de 3 højstplacerede i 

hver aldersgruppe, samt en erindringsgave 

til alle. 

Turneringen åbnes fredag den 15. maj kl. 

17.30. Fem runders koordineret EMT med 

betænkningstiden 90 min + 30 sekunder 

pr. træk pr. spiller pr. parti. 

Afslutning søndag den 17. maj kl. 18.00 

med præmieoverrækkelse. 

Deltagergebyr: kr. 100, respektive kr. 400 

pakke med mad og overnatning. 

Spillested: Skanderborg, Morten Børup 

Skolen (Tæt ved stationen og centralt i 

byen.) 

Tilmelding senest 4. maj 2009 via 

hjemmesiden www.u-dm.dk 
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SydGrandPrix 

 

Der er i skrivende stund spillet 6 af de i alt 

7 turneringer. De 4 bedste resultater tæller 

med i den samlede stilling. I alt har 110 

spillere deltaget.  

 

I mestergruppen er førstepladsen afgjort, 

idet Lars Wilton med 3 vundne og en 

andenplads ikke kan hentes mere. Flittigste 

spiller er Niels Falsig, Tønder, som har 

været med hver gang – i Tønder dog kun 

som turneringsleder. 

Stillingen i toppen: 

1. Lars Wilton, Ribe  64 

2. Jimmy Andersen, Ribe 53 

3. Svend Erik Kramer, Bov 47 

 

I 1. klasse er det afgjort, at Bent Bojsen, 

Gråsten og Christian Karstensen, Tønder 

bliver nummer 1 og 2. Det er dog ikke 

afgjort hvem af dem der bliver nummer 1. 

Hvis Christian vinder i sidste runde, så 

vinder han også samlet. (Hvis Bent bliver 

nummer 2, slutter de lige, men så vinder 

Karsten på regelen om bedste placering i 

sidste runde.) Hvis Karsten ikke vinder 

sidste runde, så er Bent vinder af gruppen. 

Jan Rosenberg bliver nummer 3. 

Stillingen i toppen: 

1. Bent Bojsen, Gråsten 61 

2. Christian Karstensen, Tønder 57 

3. Jan Rosenberg, Ribe  46 

 

I 2. klasse går 1.-pladsen til Manfred 

Thomsen, Fribonden. Han har været en 

flittig deltager og spillet stabilt. Der er 

mange bejlere til 2.-pladsen, da 

placeringerne er drysset ud over mange 

spillere. 

Stillingen i toppen: 

1. Manfred Thomsen, Fribonde 58 

2. Jørgen Clausen, Gråsten 40 

3. SaschaThomsen, Fribonde 36 

 

I 3.-klasse er det ligesom i 1.-klasse 

afgjort, hvem der bliver nummer 1 og 2, 

men det er ikke afgjort, hvem der bliver 

nummer 1. Morten Jessen, Vojens og Erik 

Asmund, Gråsten slås om pladserne. 

Morten står med de bedste kort på hånden. 

Hvis han får en 2.-plads i sidste runde er 

han sikker vinder. 

Stillingen i toppen: 

1. Morten Jessen, Vojens 56 

2. Erik Asmund, Gråsten 53 

3. Uwe Hansen, Åbenrå 40 

 

4.-klasse er meget uoverskuelig. Mange 

spillere har deltaget og kun en spiller 

(Peter Jordt, Tønder) har fået 2 

førstepladser.  Han har til gengæld kun 

været med 3 gange. Ken Gejl Jørgensen 

har været med hver gang og med 2 

andenpladser og en tredjeplads kan han 

også nå den samlede førsteplads. 6 spillere 

kan stadig nå den samlede førsteplads. 

Stillingen i toppen: 

1. Troels Bergnæs, Tønder 47 

2. Jesper Kallesen, Vojens 45 

3. Ken Gejl Jørgensen, Vojens 43 

 

Gruppen for begyndere og skoleskak er 

den bedst besøgte. 28 spillere har deltaget i 

denne gruppe. Kun 6 klubber!! er repræ-

senteret i denne række. Bov har haft hele 

13 spillere med, mens 4 spillere fra Vojens 

har været med hver gang – flot!  

Hvis man tæller point hver gang en spiller 

deltager fører Vojens med 30 over Bov 

med 25 og der er langt ned til Tønder med 

13. 

Kun 2 spillere kan gøre sig forhåbninger 

om at vinde gruppen – Kristine Gejl Jør-

gensen, Vojens og David Gutschenreiter, 

Bov. 

Stillingen i toppen: 

1. David Gutschenreiter, Bov 57 

2. Kristine Gejl Jørgensen, Vojens 47 

3. Lisa Zimmermann; Bov 42 
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SONDEX CUP  2009  I SKAK 

D. 13 - 14 - 15 marts. 

Hansjørgen Clausen, Gråsten 

 

Sondex cup i Kolding arrangeret af 

Skakklubben Springeren er en weekend 

turnering lige som Ribe byturnering var. 

I år var Sondex cup godt besat med hele 76 

deltagere hvor de 22 var mesterspillere og 

af dem var der 3 IM. og 1 FM, samt 

danmarks bedste junior, Mads Andersen 

fra Skanderborg. Jo den øverste gruppe var 

godt besøgt og turneringen var godt 

besøgt. De 3 IM’er var Christian Kyndel 

fra Jetsmark med 2426 i rating og Klaus 

Berg  fra Skanderborg med 2427 i rating 

og Karsten Rasmussen fra Århus skolerne 

som favorit med 2466 i rating. Det var 

Klaus Berg der vandt turneringen med 

4 point ud af 5. Nr.2 blev Christian Kyndel 

med 3 point.  

Fra Sønderjydske skakklubber deltog i 

mesterklasserne Jimmy Andersen fra Ribe 

og Mikkel V. Motzkus fra Haderslev 

skakklub. 

Foruden de 2 i mester deltog Karsten Fyhn 

fra Alssund, Jan Rosenberg fra Ribe og 

Frederik V. Motzkus fra Haderslev i basis 

1, 3 og 8.  

Men det må nok siges at Sønderjyllands 

mest engagerede klub lige nu, Gråsten 

Skakklub gjorde det godt med hele 7 

deltagere. 

Vi var en af de klubber der tog flest 

præmier med hjem fra Kolding. De 7 

deltagere var i basis 3 Bent Bojsen, i basis 

4 var det Henrik Feldborg, i basis 5 var det 

Jørgen Clausen, i basis 6 Hansjørgen 

Clausen, i basis 7 John Kristoffersen og 

Jesper Kallesen og i basis 8 skak deltog 

Dronningen fra Gråsten Susan Clausen. Så 

vi starter med Dronningen fra Gråsten med 

en god historie. Hun var eneste dame i 

turneringen og blev gruppevinder, da hun 

udraderede hele basis 8 med 4½ point i 5 

hårde partier. Flere af dem op mod tiden 5 

timer.  

I basis 7 var John og Jesper i samme 

gruppe og de 2 klubkammerater mødtes i 

første runde. John vandt og det banede 

faktisk vejen, så John vandt gruppen med 4 

point af 5. Jesper blev nr. 3 med 3 point 

tillykke til John Kristoffersen. 

Jeg selv spillede i basis 6 nogle gode 

partier, men måtte afgive 3 remisser men 

vandt 2 og fik ialt 3½ point ud af 5. 

Dermed blev jeg nr.2.  

I basis 5 lagde Jørgen Clausen sig i spidsen 

af gruppen efter 4 runder med 3½ point 

men i sidste runde tabte han og måtte dele 

1 pladsen. En flot delt 1 plads til Jørgen 

Clausen.  

I basis 4 fik Henrik Feldborg 2½ point og 

sluttede på en delt 4 plads. 

I basis 3 hvor Bent Bojsen fik 2½ point 

sluttede på en delt 4 plads. 

Med de placeringer kan vi være godt 

tilfredse. Med 3 første pladser og 1 anden 

plads kan man sige det har været en god  

turnering for Gråsten skakklub og i 

særdeleshed for familien Clausen.  

Vi ankom til sovestedet kl. 18.00 fredag og 

efter skakken var vi tilbage på stedet kl 

0.30. Vi fik nogle øl og andet godt, inden 

vi faldt til ro kl. 2.30. Der må godt være 

lidt af det sociale med. Det giver noget 

sammenhold klubben, på den måde vi gør 

det i Gråsten.  

Lørdag aften spiste vi på den kinesiske 

restaurant i byen. Vi havde Karsten Fyhn 

og Jan Oehmichen med ude at spise nogle 

timer. Vi var tilbage på sovestedet ca. 

23.30 og var oppe til ca kl. 04.00 og stod 

op søndag og spillede noget skak igen på 

højt plan. Vi har et sammenhold i klubben. 

og på den måde kan lide at spille 

I Gråsten tager vi skak som en sport på lige 

fod med fodbold - håndbold og badminton 

og andre sportsgrene. Vi spiller mange 

kampe på en sæson.  
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Vi spiller også lørdage og søndage. Vi 

spiller gerne weekendturneringer, som den 

her i Kolding, og den kommer vi til igen. 

Her ses et parti hvor Susan spiller hvid 

mod Bjarne Leth fra Springeren Kolding 

med 1292 i rating. 

 

Susan Clausen - Bjarne Leth  

Noter: Helge Andersen 

 

1.d4 d5 2.e3 ¤f6 3.¤f3 e6 4.a3 a6 

5.¥d3 g6 6.0–0 ¥g7 7.b3 Fornuftigt 

træk, som forbereder c4 og giver 

mulighed for at besværliggøre sorts e5 

efter Lb2. 7...¤bd7 8.¤bd2 0–0 9.c3 

Jeg forstår ikke trækket - se noten til 

træk 7. 9...c6 10.e4 ¤xe4 11.¥xe4 

dxe4 12.¤xe4 ¤f6? 13.¥g5 h6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.¥xf6 [ 14.¤xf6+ ¥xf6 15.¥xh6 

Vinder en bonde.] 14...¥xf6 15.£d2 [ 

15.¤xf6+ Byt den sortfeltede løber af. 

Sort mister løberparret og hvid får en 

behagelig stilling, da sort løber er 

spærret inde bag egne bønder - og 

den vil få svært ved at komme ud.] 

15...¥g7 16.b4 a5 17.¦fb1 £e7 18.b5 

¦d8 19.£e3 cxb5 20.¦xb5 ¦d5 

21.¦xd5 exd5 Nu kan de spille på hver 

sin svaghed - sort har en lille fordel 

p.g.a. løberparret. 22.¤ed2 £xe3 

23.fxe3 ¥d7 24.¦c1 a4 25.h3 f6 

26.¢f2 h5 [ 26...¥f8 27.¤b1 b5 Sort 

har initiativet - initiativet er også vigtigt 

i slutspil.] 27.c4 dxc4 28.¦xc4 ¦c8 

29.¦xc8+ ¥xc8 30.¤e1 ¥f8 31.¤c2 

¥e7 32.¢e2 b5 33.¢d3 ¥e6 34.¢c3 

¢f7 35.¤e4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥xa3?? [ 35...¥d5 36.¤f2 ¥xg2 37.e4 

f5 38.exf5 gxf5µ] 36.¤xa3 f5? 

37.¤g5+ ¢f6 38.¤xe6 ¢xe6 39.¤xb5 

¢d5 40.¢d3 h4 41.¤c3+ ¢d6 

42.¤xa4 g5 43.¤c3 1–0 
 

 

  

Her ses et parti for min egen gruppe H. 

Clausen - Kjeld Ehlers fra Vejlby-Risskov 

skak med 1500 i rating 

 

Hansjørgen Clausen - Kjeld Ehlers 

Noter: Helge Andersen 

 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 d5 4.e3 ¥b4+ 

5.¥d2 ¥xd2+ 6.¤bxd2 0–0 7.£c2 c6 

8.cxd5 exd5 9.¥d3 h6 10.0–0 ¦e8 

11.¤e5 ¥e6 12.f4  
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¥c8 [ 12...¤g4 Straks, dur ikke p.g.a. 

følgende variant. Det er alligevel trist at 

flytte løberen tilbage lige efter man har 

udviklet den. 13.f5 ¤xe3 14.fxe6 ¤xc2 

15.exf7+ ¢h8 16.¤g6+ ¢h7 17.¥xc2 

¤d7 18.fxe8£ £xe8 19.¦ae1 £d8 

20.¦e7+-] 13.¦ae1 ¤g4 Stadig ikke 

udvikling. 14.¥f5 ¥xf5 15.£xf5 ¤xe5 

16.fxe5 £e7 17.¦f3 ¤d7 18.¦ef1 

Maksimalt pres på f7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18...¦f8 [ 18...f6 19.exf6 ¤xf6 20.£g6 

¦f8 Nu har hvid en svaghed på e3, 

som sort kan spille imod.] 19.£g4 £e6 

20.£g3 f6 21.£g6 £f7 22.£g4 [ 

22.£xf7+ ¢xf7 ( 22...¦xf7?? 23.e6) 

23.exf6 ¤xf6 24.e4 ¢e6 25.e5 ¤d7 

Varianterne herefter kunne give nogle 

ret lige slutspil, men hvid vil mere.] 

22...¦ae8?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 22...£e7 Var det rigtige træk.] 

23.exf6 g6 [ 23...¤xf6? 24.¦xf6 £xf6 

25.¦xf6 ¦xf6+-] 24.e4 c5 25.exd5 

cxd4 26.¤e4 [ 26.£xd4 Det må da 

være bedre at tage en bonde end at 

aflevere en kvalitet.] 26...¤e5 27.£f4 

¤xf3+ 28.¦xf3 £h7 29.¤d6 ¦e6?? 

30.dxe6 1–0 

  

Ny Klubmester fundet i Gråsten 

Skakklub 2009 

 Hansjørgen Clausen, Gråsten. 

 

Efter mange års dominans af både Bent 

Bojsen og Rasmus L. Petersen fik Gråsten 

skakklub sin yngste klubmester nogen 

sinde. 14 årige Jørgen Clausen spillede 3 

remisser og vandt 4 af 7. Han vandt på en 

bedre kor. end sin far, Hansjørgen Clausen. 

Begge sluttede med 5½ af 7. Hansjørgen 

havde tabt til Bent Bojsen, som indtog 3 

pladsen med 4 point af 7.  I gruppe 2  

vandt John Kristoffersen med 6½ af 7. En 

god turnering for familien Clausen. 
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Se stillingen på vores hjemmeside 

www.graasten-skakklub.dk 

  

Et par partier fra klubmesteren: 

 

Jørgen Clausen - Bent Bojsen 

Noter: Helge Andersen 

1.e4 c5 2.¤c3 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 

¤c6 5.¤ge2 e6 6.d3 ¤ge7 7.0–0 0–0 

8.f4 d5 9.exd5 exd5 10.¦b1 ¥f5 

11.¢h1 £d7 12.¤g1 ¦ac8 13.¤ce2 

d4 14.¥d2 ¦fe8 15.b4 cxb4 16.¥xb4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤d5 [ 16...¤xb4 17.¦xb4 ¤d5 

18.¥xd5 £xd5+ 19.¤f3 ¦e3 20.¤eg1 

£xa2 21.¦xb7 ¦xc2 Med klar sort 

fordel.] 17.¥d2 ¤e3 18.¥xe3 ¦xe3 

19.¦f2 ¦ce8 20.£d2 ¥f8 21.¦bf1 £e6 

Nu er hvid pakket rigtig godt ind. 22.h3 

£xa2 23.g4 ¥d7 [ 23...¥xd3? 24.¤c1 

£xc2 25.£xc2 ¥xc2 26.¦xc2 og hvid 

slipper ud af indpakningen.] 24.¥e4 

¥c5 25.f5 ¤e5 26.fxg6 hxg6 27.£c1 

¥c6 28.¥xc6 bxc6 29.¦g2 ¤xd3 Jeg 

forstår ikke dette træk. Det afvikler til et 

remisslutspil, hvor hvid endda står lidt 

bedre. 32. -, Tb8 efterfulgt af Tb2 med 

pres i 2. række eller 32.-, Dd5 med 

pres i den hvide diagonal må være 

bedre. 30.cxd3 ¦xe2 31.¦xe2 ¦xe2 

32.¤xe2 £xe2 33.£e1 £xe1 34.¦xe1 

¥b6 35.¢g2 ¢g7 36.¢f3 ¢f6 ½–½ 
 

 

Jørgen Clausen - Poul Erik Nielsen 

Noter Helge Andersen.  

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¥g5 e6 

5.¤c3 ¥e7 6.e3 0–0 7.c5 I blad 49 

trævler Jørgen med sort en tilsvarende 

stilling - med et tidligt c5 - op. 

7...¤bd7 8.¥d3 b6 Nu begynder 

optrævlingen. 9.b4 a5 10.a3 bxc5 

11.bxc5 £c7 12.¥f4 £d8 13.0–0 ¤h5 

14.¥g3 ¤xg3 15.hxg3 £c7 16.¦b1 

Sort har lidt svært ved at bevæge sig. 

Hvid skynder sig at smede, mens 

jernet er varmt. b6 er indgangsfeltet. 

16...¥a6 17.¤a4 ¥f6 18.¤b6 ¤xb6 

19.¦xb6 ¥xd3 20.£xd3 ¦fb8 21.¦fb1 

¦xb6 22.¦xb6 ¦b8 Det er fristende for 

sort at slippe af med de sidste tårne, 

men trækket er en fejl. Det giver hvids 

dronning mulighed for at komme ind 

via a6. 22. -, h6 med luft til kongen var 

en mulighed. 23.£a6 £c8 [ 23...¦xb6? 

24.cxb6 £d8 25.b7 g6 26.£a8 Nu 

vinder hvid let.] 24.¦xb8 £xb8 

25.£xc6 h6 26.£b6 £d8 27.£xd8+ 

¥xd8 28.¢f1 ¢f8 29.¢e2 ¢e7 

30.¢d3 f6 Nødvendigt, da krikken 

ellers hopper til e5 på et tidspunkt - nu 

kommer sort bare for sent til forsvaret 

af a-bonden. 31.¢c3 ¢d7 32.¢b3 

¢c6 33.¢a4 g5 34.¤d2 e5 35.¤b3 

exd4 36.exd4 f5 37.¤xa5+ ¥xa5 

38.¢xa5 f4 39.¢a6 1–0 

 

 

Herfra skal der også lyde et stort 

tillykke til Jørgen. 

Det bliver spændende at følge talentet 

de næste år. 

 

http://www.graasten-skakklub.dk/
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Alssunds forårsturnering. 

 

Turneringen blev afviklet i Sønderborg, og 

Broder Petersen var turneringsleder. 

Værterne sørgede for en god atmosfære. I 

alt deltog 20 spillere – de fleste fra 

Alssund. Gråsten var som altid godt 

repræsenteret, men en enkelt spiller fra 

Løgumkloster og en fra Tønder havde også 

fundet vej. Det ville være en overraskelse, 

hvis basis 1 ikke blev vundet af 1 af de 3 

mesterspillere – Helge Andersen, Jens 

Nording og Hans Philipsen. Hans og Helge 

førte da også turneringen hele vejen, og det 

ændrede en indbyrdes remis halvvejs i 

turneringen intet på. Turneringen blev 

afgjort i sidste runde, hvor Helge vandt, 

mens Hans spillede remis. 

Slutstillingen i toppen: 

1. Helge Andersen, Tønder 6½ 

2. Hans Philipsen, Alssund 5½ 

3. Karsten Fyhn, Alssund 3½ 

 

I Basis 2 var Erik Asmund favorit. En 

forskel på kun 4 ratingpoint holdt ham fra 

basis 1. De nærmeste konkurrenter burde 

være andre meget kendte ansigter: 

Henning Jakobsen, Broder Petersen og 

Hansjørgen Clausen. 3 af disse 4 spillere 

placerede sig da også på de første 4 

pladser. Det lykkedes dog for Gunnar B. 

Jensen at snige sig ind på 3. pladsen. 

Gruppen bestod udelukkende af spillere fra 

Alssund og Gråsten. 

Slutstillingen i toppen: 

1. Hansjørgen Clausen, Gråsten 6 

2. Erik Asmund, Gråsten 5½ 

3. Gunnar B. Jensen, Alssund 5 

4. Broder Petersen, Alssund 4½ 

 

Selvom begge grupper blev vundet af 

spillere udefra, så håber jeg, at Alssund 

skakklub vil åbne turneringen en anden 

gang. Næste år vil Sønderjysk EMT i 

Tønder dog blive en alvorlig konkurrent. 

I 4. runde mødtes de 2 førende. En sejr til 

en af dem ville give et pænt hul til forføl-

gerne.  

 

Hans Philipsen – Helge Andersen  

 

1.c4 ¤f6 2.¤c3 g6 3.e4 d6 4.d3 Et 

usædvanligt træk, mere normalt er d4. 

Hans fortalte efter partiet, at han tit 

spiller trækket. 4...¥g7 5.g3 c5 6.¥g2 

¤c6 Sort sætter sig på de sorte felter i 

centrum og prøver at holde diagonalen 

fra a1 til h8 åben. 7.¤ge2 0–0 8.0–0 a6 

9.¥d2 ¦b8 10.¦b1 b5 11.b3 b4 

12.¤d5 ¤xd5 13.cxd5 ¤d4 14.¥e3 

¤xe2+ 15.£xe2= Min gode 

løberdiagonal fik mig til at afslå 

tilbuddet. 15...¥d7 16.¦fd1 e6 17.d4 

cxd4 18.¥xd4 e5 19.¥e3 f5 20.£d2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fxe4 20...f4 Havde givet større chan-

cer. 21.gxf4 £h4³ 21.¥xe4 ¥f5 

22.£d3 £a5 23.¦b2 £b5 24.f3 £xd3 

25.¦xd3 ¦fc8 26.g4 ¥d7 27.¦d1 a5 

28.¦c1 ¦xc1+= 29.¥xc1 Han afslog, 

da jeg lige først skulle bevise, at jeg 

både kunne holde bonden på a5 og c-

linien. 29...¦c8 30.¥e3 ¥f6 31.¦c2 

¦xc2 32.¥xc2 ¥d8 33.¢f2 ½–½ 
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Bov Skakklub med i nyt initiativ. 

Svend Erik Kramer, Bov Skakklub 

 

Bov Skakklub og den tyske klub 

Flensburger Schachklub von 1876 (FSK) 

har indledt et samarbejde på tværs af 

landegrænsen om et nyt projekt:  

 

Grænsespringeren - 2009 - 

Grenzspringer.  

 

Projektet, der støttes og finansieres af de 

regionale partnere  Region Sønderjylland – 

Schleswig, det danske kulturministerium, 

Statsakanzlei des Landes Schleswig-

Holstein samt af midler fra EU´s Interreg 4 

A-program, er planlagt til at løbe af 

stabelen i slutningen af august eller i 

begyndelsen af september 2009. 

 

Udgangspunktet for projektet har været et 

længe næret ønske om et nærmere 

samarbejde mellem skakklubberne i 

Flensborg og i Padborg/Kruså området, 

spec. de 2 klubbers ungdomsafdelinger 

imellem. 

 

Der er desværre, selv om grænsen jo ikke 

er fysisk eksisterende længere, stadig i 

mange menneskers hoveder – en grænse 

eller en barriere om man vil mellem dansk 

og tysk. De 2 klubber vil derfor gerne 

bidrage til at får nedbrudt disse evt. 

fordomme ved at være med til at knytte 

venskaber og kontakter hen over den 

gamle ”grænse” mellem klubbernes unge 

medlemmer. 

Hidtil har vi desværre ikke selv haft det 

nødvendige initiativ og midler til at lave et 

sådant arrangement.   

 

 

Målgruppen er unge skakspillere mellem 8 

– 20 år i hele Region Sønderjylland – 

Schleswigs område. Alle danske og tyske 

klubber i Nord- og Sydslesvig vil således 

blive inviteret til at deltage i arrangementet 

med deres unge medlemmer.  

Projektet er planlagt til gennemførelse i 

august/september måned 2009 i Flensborg 

eller Kruså/Padborg-området. Stævnet 

afholdes en lørdag og afvikles som en 

hurtigskakturnering  over 7 runder – i det, 

det er godt for unge mennesker, at tempoet 

er noget højere end normalt. 

 

Bov og FSK har tilsammen mere end 30 

unge spillere i aldersgruppen 8-20 år, så 

udover ovennævnte økonomiske støtte, har 

klubberne også selv et godt udgangspunkt 

til at lave et sådant arrangement, men 

håbet er naturligvis at rigtig mange unge 

skakspillere fra hele området vil deltage i 

arrangementet.  

 

Det er planen, at der skal spilles i 

grupperne: U20 – U18 – U16 – U14 –U12-

U10  - hvor der udover præmier til de 

bedste i hver række også vil være en 

erindringspræmier til alle deltagere. 

 

Indbydelse til alle klubber i området vil 

blive udsendt i løbet af et par måneder, når 

de sidste ting såsom lokale, spillested er 

endelig planlagt. 
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Grenzspringer  2009  Grænsespringeren 

     
Bov Skakklub og den tyske skakklub Flensburger Schachklub von 
1876 indbyder hermed til stort fælles dansk/tysk 
ungdomsskakstævne. 
 
Arrangementet er støttet af den Europæiske Unions Interreg 
4a-program og Region Sønderjylland-Schleswig. 
 
Skakklubber og skoleskakklubber i hele Region Sønderjylland-
Schleswigs område opfordres til at reservere denne dag, samt til at 
sende  klubbens unge medlemmer til en skakoplevelse i Flensborg. 

 
Spilledag: Lørdag, den 12. september 2009. 
Spillested: Idrætshallen, Moltkestr. 20 C, 24937  Flensborg 
Modus: 7 runder Monrad System med 25 min. pr. spiller/parti  
Start: Kl. 9.30 - med præmieuddeling ca. kl. 17.00 
 
Inddeling: Der spilles i følgende klasser/årgange: 

Årgang 1989 og 90   U 20 
Årgang 1991 og 92          U 18 
Årgang 1993 og 94      U 16 
Årgang 1995 og 96    U 14 

Årgang 1997 og 98    U 12    
Årgang 1999 og yngre   U 10  

 
Såfremt, der ikke er tilmeldt mindst 8 spillere i en klasse, kan flere 
klasser lægges sammen. Der vil dog altid blive uddelt præmier 
indenfor alle 6 oprindelige klasser.  
 
Præmier:  Vinderen i hver klasse modtager et digitalt DGT Easy 
Skakur. Derudover er der pokaler til nr. 1, 2 og 3 i hver klasse samt 
en erindringspræmie til alle øvrige deltagere. 
Forplejning: Mad og drikke kan købes i hallens cafeteria. NB: Der må 
ikke medbringes egen mad og drikke i hallen. 
Indskud: Kr. 30 
 
Tilmelding: Med angivelse af navn, fødselsår og klub, senest onsdag 
den 2. september 2009 til:  
Svend Erik Kramer, Ellundvej 4, Bov, 6330  Padborg 
Tlf.: 74 67 26 01, Mail: bovskakklub@fritid.tele.dk 
  

mailto:bovskakklub@fritid.dk
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Sønderjydsk EMT 2009 

Lars Hansen turneringsvinder 

Kai Bjørnskov Sønderjysk mester  

Følgende er skrevet af Claus Mogensen, 

Haderslev og klippet i Bondefangeren. 

Slutstillinger er sat ind af redaktør. 

 

Lørdag den 28. februar 2009 sluttede 

Sønderjydsk EMT i Haderslev med 7. 

runde i Mester- og Basisklassen. 

Veteranklassen (med 6 runder) var allerede 

afsluttet den 14. februar. 

Trods et skuffende deltagertal på kun 23 

(heraf 11 fra Haderslev og 5 fra Gråsten) 

gennemførtes turneringen med masser af 

god og spændende kampskak, hvilket alle 

deltagere bidrog til med både god 

sportsånd og højt humør. Kun i 

Basisklassen var der forstyrrelser i den 

ellers planmæssige afvikling pga det ulige 

antal og nærmest konstant afbud fra Jesper 

Kallesen. 

 

Mesterklassen (ratinggennemsnit 1963)  

Efter 4. runde delte Haderslevs Chr. Nors 

Andersen og Kai Bjørnskov føringen med 

hver 3 pts.  

Christian blev så hægtet af topkampen 

efter nederlag mod først Kai og så mod 

forhåndsfavoritten Lars Hansen (SK 68).  

Inden sidste runde var Kai så i front med 5 

pts. foran Lars med 4½ pts., med de øvrige 

deltagere i respektfuld afstand. 

Så der var lagt op til en spændende 

topkamp i sidste runde, men det var ikke 

her der først skete noget:  

Runden begyndte dramatisk, da Gert Jöhnk 

efter blot 10 træk opgav mod Allan Hye. 

Allans 10. Db3 truede både Gerts bonde f7 

(med mattrussel) og b7 med øjensynligt 

tårntab til følge. Chokeret opgav Gert, 

hvilket dog nok var forhastet, for haps af 

b7 fulgt af slag af tårnet på a8 ville - som 

uglernes analyser viste - bringe den hvide 

dronning i alvorlige vanskeligheder. Skak 

er svært! En ærgerlig afslutning for Gert, 

der ugerne forinden også havde tabt begge 

sine udsatte kampe.  

 

Christian Nors Andersen sluttede en god 

turnering (der ratingmæssigt igen bragte 

ham over de 1900) af med en sikker 

gevinst mod Hans Valdemar Hansen, der 

overdrev det aggressive spil, og fik sin 

stilling pillet fra hinanden. 

Allan Hermannsen kunne endnu engang 

ærgre sig over spildte muligheder. Et fint 

partioplæg mod Hans Paulsen førte til 

angreb, der burde have givet bonus, men 

Hans forsvarede sig sejt og stillede Allan 

overfor problemer. Allan forivrede sig og 

mistede en vigtig bonde, men da Hans så 

trak sin dame til et forkert felt fik Allan en 

ny chance med hyperfarligt angreb. Men 

igen holdt Hans gryden i kog, og da Allan 

fraveg dronningafbytning blev han i stedet 

selv sat mat. Skak er ikke bare svært, men 

også de tusind sorgers spil. 

Hans Paulsen var i øvrigt et behageligt 

bekendtskab, men desværre den eneste 

spiller fra 5. hovedkreds, som havde fundet 

vej til Sønderjylland. 

  

Alene tilbage sad de to førende spillere, 

Lars Hansen mod Kai Bjørnskov. Lars 

spillede sin elskede lukkede sicilianer og 

fik initiativ. Men Kai dækkede og 

spærrede, og fik hen mod tidnøden endelig 

befriet sine brikker og var tæt på at komme 

tilbage i kampen. Men alligevel fandt Lars 

med kun få minutter på klokken de rigtige 

træk, og kunne med forbundne fribønder 

på e6 og f6 samt tårn på 7. række hive hele 

pointet hjem. 

 

Dermed Lars Hansen (SK 68) 

turneringsvinder med 5½ pts., og 2. 

plads til Kai Bjørnskov med 5 pts.  

Og som bedst placerede spiller fra 

Hovedkredsen er Kai Bjørnskov samtidig 
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for 15. (!) gang Sønderjydsk mester. 

TIL LYKKE til de to vindere, som udover 

æren modtog en kontant påskønnelse på 

kr. 2.000 for 1. pladsen og kr. 1.500 til den 

sønderjyske mester. 

Endvidere overraktes den smukke 

vandrepokal til Kai Bjørnskov, som tegn 

på mesterskabsværdigheden. 

 

Slutstillingen:  
1. Lars Hansen, SK 68  5½ 

2. Kai Bjørnskov, Haderslev 5 

3. Christian Nors Andersen, Hader 4 

3. Allan Hye, Haderslev 4 

5. Allan S. Hermannsen, Haderslev3½ 

5. Hans Nørgaard Paulsen, Spring 3½ 

7. Hans Valdemar Hansen, Løgum 1½ 

8. Gert Jønck, Haderslev 1 

  

Følgende parti var også i sidste blad, men 

med mine noter. I dette nummer har Kai 

Bjørnskov lavet noterne – og det bliver det 

bestemt ikke dårligere af: 

 

Den tidligere Haderslev-spiller Lars 

Hansen startede Sønderjysk EMT som lyn 

og torden med 2 smukke gevinster. Her går 

det ud over Allan Hye, som efter en lidt 

kunstig åbning langsomt bliver positionelt 

overspillet på kryds og tværs – en 

overbevisende præstation af 

ratingfavoritten! 

 

Sønderjysk EMT Haderslev 2009, 2. 

runde 

Allan Hye, Haderslev  0 

Lars Hansen, 1968  1 

Modern defence 

 

1. d2-d4, g7-g6 Både Allan og Lars spiller 

dette træk med stor forkærlighed. 2. e2-e4, 

Lf8-g7 3.Sb1–c3 c7-c6 4.Lf1–c4 Rettet 

mod d7-d5, der ville give en helt anden 

stillingstype 4. -, d7-d6 5. Dd1–f3 En 

interessant, men næppe helt sund 

fortsættelse. Almindeligere er en plan med 

Le3, Dd2 og 0–0–0. Hvids problem bliver, 

at sorts stilling er bundsolid, og at han 

trods megen opfindsomhed ikke kan 

trænge ind nogen steder. 5. -, e7-e6 6. 

Sg1–e2, b7-b5 7. Lc4-b3, a7-a5 Med sine 

sidste 2 træk har sort frataget hvid lysten 

til at rokere langt. Men hvorfor står 

dronningen så på f3? 8. a2-a3, Lc8-a6 9. 

d4-d5, c6xd5 10. e4xd5, e6-e5 Den hvide 

stilling er optisk god, men mærkelig 

passiv. I fortsættelsen er det lærerigt at se, 

hvordan sort langsomt fratager hvid enhver 

chance, medens han aktiverer sine egne 

officerer. 11. Sc3-e4, h7-h6 12. g2-g4, 

Sg8-f6 13. Se2-g3 13. g5, Sxe4 14. gxh6, 

Lxh6 15. Dxe4, Lxc1 16. Txc1 får godt 

nok slået hul - men til sorts fordel! 13. -, 

Sf6xe4 14. Sg3xe4, 0–0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. g4-g5(?) Forhastet. 15. Dh3, a4 16. 

La2, Kh7? 17. Lxh6! er godt for hvid, men 

16 -, f5 17. gxf5 Lc8 18. Sg3,h5 19. Tg1, 

h4 20. Se4, Lxf5 21. De3 giver 

kompliceret, men lige spil 15. -, h6-h5 

Lukker effektivt af. Nu er det svært at se, 

hvordan hvid skal få initiativ. Hvid burde 

formentlig rokere kort og berede sig på en 

langvarig forsvarskamp - men hvem har 

lyst til det mod Lars? 16. Th1–g1, Sb8-d7 

17. Lc1–e3, Dd8-e7 18. Le3-d2, La6-b7 
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19. Df3-d3, Tf8-c8 20. a3-a4, b5-b4 Nu 

kan man begynde at ane konturerne af 

sorts fordel: De hvide bønder på c2, d5 og 

g5 er svage, og c-linien bliver hvids død, 

hvis han ikke foretager sig noget. 21. c2-

c3? Virker forkert - man skal da ikke åbne 

stillingen for den angribende modstander! 

Fra nu af går det kun én vej. Hvid måtte 

forsøge 0-0-0 og f4 for at få modspil. 21. -, 

b4xc3 22. Ld2xc3, Sd7-c5 23. Se4xc5, 

Tc8xc5 24. Dd3-e4, Ta8-c8 25. Ta1–d1, 

Lb7-a6 Erobrer feltet c4, hvorefter hvid 

ikke kan holde e4 heller. Den hvide stilling 

begynder at krakelere. 26. Tg1–g3, De7-

b7 27. De4-c2 27. La2, Lc4 28. Lxc4 (28 

.Lb1, Lb3) 28. -,Txc4 og så falder først 

a4... 27.-, e5-e4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så deltager også Lg7. Enden er nær. 28. 

Lb3-a2, La6-d3 Snitter den hvide stilling 

over i to! 29. Dc2-b3 29. Txd3, exd3 30. 

Txd3, Lxc3+ 31. bxc3, De7+ 32. Kf1, 

Dxg5 er lige så håbløst. 29. -, Db7xb3 30. 

La2xb3, Lg7xc3+ 31. b2xc3, Tc5xc3 32. 

Lb3-a2, Tc3-c2 33. Td1–d2 Forbavsende 

nok kunne 33. Lb1! Te2+ 34. Kf1, La6 35. 

Kg2, Tc4 36. Ta3, Tb4 holde skansen lidt 

endnu 33. -, Tc2xd2 34. Ke1xd2, Tc8-c2+ 

35. Opgivet. 
 

Når man kigger Kai Bjørnskovs partier 

igennem, så bærer de præg af energi. Han 

lægger hele tiden et stort pres på 

modstanderen. Partiet fra 3. runde er ingen 

undtagelse: 

Gert Jöhnk – Kai Bjørnskov 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c4 ¤f6 4.d3 ¤c6 

5.¤c3 g6 6.h3 ¥g7 7.¥g5 h6 8.¥e3 0–

0 9.£d2 ¢h7 10.¥e2 a6 11.¦b1 ¦b8 

12.0–0 b5 13.b3 e6 14.¤h2 Noget må 

hvid foretage sig - sort blokerer for 

aktivt officersspil - eneste chance er 

vel et bondefremstød på kongefløjen. 

14...¤d4 Lige så snart hvids springer 

ikke dækker feltet, hopper sorts 

springer derhen. 15.f4 [ 15.¥xd4 cxd4 

16.¤d1 bxc4 17.dxc4 ¤xe4 Med klar 

sort fordel.] 15...¤g8 16.¤f3 £a5 

17.¦fc1 ¤e7 18.¢f2 f5 19.g3 ¥b7 

20.cxb5 axb5 21.b4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤xf3! 22.¥xf3 [ 22.bxa5 ¤xd2 

23.¥xd2 b4 24.¤b5 fxe4 25.¤xd6 

exd3µ] 22...cxb4 23.¤e2 ¦fc8 

24.¦xc8 ¥xc8 25.£xb4 [ 25.¦xb4 

Havde været bedre - £xb4 koster 

bare en bonde.] 25...£xa2 26.¦c1 

£a6 27.¦c7 ¦b7 28.¦c2 fxe4 29.dxe4 

e5 30.h4 £a4 31.£b1 b4 Her kommer 

dagens vinder! 32.¤c1 ¥e6 33.¥d1 
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exf4 34.¥xf4 b3 35.¦d2 £a7+ 36.¥e3 

£b8 37.¥d4 b2 Nu koster bonden en 

officer 38.¥xg7 [ 38.¤e2 ¥a2 39.£xa2 

b1£ og hvid er helt væk] 38...bxc1£ 

39.£xc1 ¢xg7 40.£a1+ ¢h7 41.£a3 

d5 42.¥f3 dxe4 43.¥xe4 £a7+ 

44.¢f3?? £xa3+ og hvid opgav. 0–1 

 

Basisklasse 1 (Monradgruppe): 

Viste sig at blive en jævnbyrdig affære, 

hvor dog til sidst ratingfavoritterne levede 

op til forhåndsforventningerne. 

Vojens’ Morten Jessen gjorde en god 

figur, men blev hægtet af topkampen med 

to nederlag i runde 5. og 6. Jesper Kallesen 

var en farlig herre på brættet, men 

glimrede ellers ved afbud til 5 af de 

ordinære runder + et par gange til udsatte 

kampe. 

Gråstens stærke mandskab var også med i 

forfølgerfeltet: Hansjørgen Clausen (nok 

landsdelens for tiden mest aktive 

turneringsdeltager!), Jørn Bertelsen og 

Bobby Christiansen leverede alle en fin 

indsats og flere gode partier. 

Der var dramatik i mange partier, og 

mangt en dyst kunne have fået en andet 

udfald, hvis fru Fortuna ikke havde blinket 

lidt med øjnene. Såvel Karl Jensen som 

Knud H. Trans havde stillinger til mere. 

Curt Bruhn spillede nok lidt for hurtigt i 

sine partier, hvilket bla. unge Saschia 

Garcia (som skulle have et ring til hver 

kampdag, for at blive mindet om at han 

havde tilmeldt sig!) nød godt af.  

Så sidste runde skulle bringe afgørelsen 

om topplaceringerne: 

Jesper Kallesens 2 udsatte partier var 

afgjort (uden spil) med hhv. remis mod 

Curt Bruhn og tab mod Børge Schrøder. 

Dermed kunne Børge Schrøder med en 

"stormesterremis" (6 træk!) mod Karl 

Jensen sikre sig mindst den delte 1. plads 

med 5½ pts.  

Og på deling blev den, for Jeppe 

Christensen fik afgørende fat i den lange 

ende mod Bobby Christiansen (slut efter 

30 træk), og kunne dermed også skrive 5½ 

pts. på resultatkortet. 

 

TIL LYKKE til vinderne Børge Schrøder 

og Jeppe Christensen, som delte 

pengepræmien på i alt kr. 900 (kr. 

600+300). 

3. præmien (kr. 150) deltes mellem 

Hansjørgen Clausen, Morten Jessen og 

Jørn Bertelsen - alle 4½ pts. 

 

Slutstillingen: 

1. Jeppe Christensen, Haderslev 5½ 

1. Børge Schrøder, Haderslev 5½ 

3. Hansjørgen Clausen, Gråsten 4½ 

3. Morten Jessen, Vojens 4½ 

3. Jørn Bertelsen, Gråsten 4½ 

6. Bobby Christiansen, Gråsten 4 

7. Jesper Kallesen, Gråsten 3½ 

8. Curt Bruhn, Haderslev 3 

8. Karl Ø. Jensen, Haderslev 3 

10. Sascha Garcia, Haderslev 2 

10. Knud H. Trans, Haderslev 2 

 

Nummer 1 og 2 mødtes allerede i 2. runde. 

Børge er en af de spillere, som er markant 

bedre med hvid. 

 

Børge Schrøder 

Jeppe Christensen 

 

1.c4 c5 2.g3 ¤c6 3.¥g2 g6 4.¤c3 

¥g7 5.b3 e6 6.¥b2 ¤f6 7.e3 0–0 

8.¤ge2 d5 9.cxd5 exd5 10.d4 cxd4 

11.¤xd4 ¦e8 12.¤ce2 ¤xd4 13.¥xd4 

¥f5 14.¦c1 £a5+ 15.£d2 £xd2+ 

16.¢xd2 ¦ac8 Koster en bonde. [ 

16...¤e4+ 17.¥xe4 ¥xe4 18.¦he1 ¥f8 

19.¦c7 ¥b4+ 20.¥c3 ¦e7 21.¦xe7 

¥xe7 22.¤d4 g5=] 17.¦xc8 ¦xc8 

18.¦c1 ¦xc1 19.¢xc1 Børge spiller 

slutspillet flot og Jeppe får ikke en 

chance. 19...b6 20.¥xf6 ¥xf6 21.¥xd5 
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¢f8 22.¢d2 ¢e7 23.¤d4 ¥d7 24.¢d3 

¥xd4 25.¢xd4 f6 26.¥g8 h6 27.¢d5 

g5 28.f4 ¥b5 29.a4 ¥d7 30.e4 og sort 

opgav. 1–0 

 

Veteranklassen (spillere >55 år / 6 run-

der) 

Her faldt afgørelsen allerede den 15/2: 

G. Sloth Jensen havde vundet den udsatte 

kamp mod Broder Petersen fra runde 2, og 

kunne skøjte i mål med remiser i de sidste 

to partier. Det gjorde han så. Dermed 4 pts, 

og turneringssejr til Godtfred - TIL 

LYKKE !  

 

Erik Asmund var den ene som holdt remis 

mod Godtfred, og med sejr om 

formiddagen over Uwe Hansen, lå Erik 

med 3 pts. med chance for at tage 

sølvpladsen. 

Men Broder - som var den anden der holdt 

en halv mod alderspræsidenten - ville det 

anderledes. Trods fremragende spil af Uwe 

Hansen holdt Broder gryden i kog med 

kontraspil, og bulletinerne meldte skiftevis 

at nu stod Uwe, så Broder, og så Uwe igen 

til gevinst. 

Da krudtrøgen var lettet var det Broder - 

med sved på panden og alt i alt nok lidt 

heldigt - som kunne skrive en pind på 

tavlen. Dermed Broder Petersen vinder af 

2. præmien med 3½ pts. 

 

Slutstillingen: 

1. Godtfred Slot Jensen, Åbenrå 4 

2. Broder Petersen, Alssund 3½ 

3. Erik Asmund, Gråsten 3 

4. Uwe Hansen, Åbenrå 1½ 

 

Uwe Hansen – Broder Petersen  

Noter Svend Erik Kramer. 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 d6 4.c3 

¥e6?! Jeg bryder mig ikke om et 

sådant træk, men godt nok slipper sort 

godt fra det her, men der skal jo slås 

på e6 5.¥b5 [ 5.¥xe6 fxe6 6.£b3 £c8 

7.¤g5 ¤d8 8.d4±] 5...a6 6.¥a4 b5 

7.¥c2 d5 8.0–0 ¥d6 9.d3 [ 9.d4! må 

være bedre 9...exd4 10.cxd4 ¥g4 

11.e5 ¥xf3 12.gxf3!? med hvid fordel] 

9...dxe4 10.dxe4 ¤f6 11.¥g5 h6 

12.¥h4 g5 13.¥g3 £d7 14.¦e1 ¦d8?! 

[ 14...¤h5 15.£e2 g4³] 15.a4 b4 

16.£e2 bxc3 17.bxc3 ¦a8 18.¦d1! 

Sort har ikke kunnet finde en plan, 

imens har hvid lavet gode og fornuftige 

træk og står nu bedst 18...£c8 

19.¤bd2 ¢e7? [ 19...¤h5 20.¤c4 

¤xg3 21.hxg3 ¥xc4 22.£xc4 ¤e7± Og 

sort har nogenlunde styr på stillingen] 

20.¤c4!+- og hvid står til gevinst 

20...¥xc4 21.£xc4 ¤a5 22.£e2 ¤d7 

23.¦d5! Ja, mere pres på 23...¤c4?? 

En ren officer gives væk, og enhver 

"normal" spiller ville give op her, men 

Broder er ingen "normal" spiller.  

24.£xc4 ¤b6 25.£c6 ¤xd5 26.£xd5 

f6 27.¥b3 ¦f8 28.¦d1 £d7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  29.¥xe5! Fint spillet af Uwe, der 

gives ingen ro til sort 29...¦ad8 [ 

29...fxe5 30.¤xe5 £c8 31.¤g6++- og 

det hele er forbi] 30.¥xf6+!? Lidt 

overmodig, men det har hvid jo råd til 

30...¦xf6 31.e5! Stadig det bedste, og 
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utroligt at Broder hænger på 31...¦e6 

32.exd6+? Første lille fejl, men hvid 

har stadig råd til det [ 32.£d3 ¥xe5 

33.£h7+ ¢f8 34.¦xd7 osv. og det er 

forbi] 32...£xd6 33.£xd6+ ¦exd6 

34.¤d4 ¢f6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  35.f3?? Find stillingens dårligste træk 

- ja f3, der jo udover at tage 

springerens felt, men hvad er endnu 

værre, slet ikke tager hensyn til at 

flytter springeren efter sorts c5, så 

koster det materiale på d1  [ 35.¦e1 c5 

36.¤c2± og hvid bør stadig vinde 

sikkert] 35...c5! Og pludselig er sort 

ovenpå - det er helt fantastisk efter et 

sådant partiforløb. 36.¦e1 cxd4 

37.cxd4 ¦b8 38.¥a2 ¦b2 39.¥g8 ¦b4 

40.d5 ¦xa4 41.¦b1 ¦a2 42.¦b7 a5 

43.f4 gxf4 44.¦f7+ ¢e5 45.¦e7+ ¢d4 

46.¦f7 ¢e5 47.¦e7+ ¢f6 48.¦h7 ¢g6 

49.¦e7 a4 50.h4 ¦f6 51.¦a7 ¢h5 

52.d6 ¦a1+ 53.¢h2 ¦xd6 54.¢h3 

¦h1# 0–1 

 

TILLYKKE til alle præmietagerne. Tak 

for i år og på gensyn i Tønder år 2010.

 

 

Påskelyn i Løgumkloster 

 

Den traditionelle lynturnering blev 

afviklet med 19 deltagere i år. 

 

Topplaceringerne i de 3 finalegrupper: 

   

Finalegruppe 1 

Mogens Grete, Aabenraa 4 

Frank Petersen, Aabenraa 3  

Bent Olesen, Lemvig  3  

 

 

Finalegruppe 2 

Christian Karstensen, Tønder 3½ 

Niels Falsig, Tønder  3 

Carsten Andersen, Aabenraa 3  

 

Finalegruppe 3 

Godtfred Sloth Jensen, Aaben. 5½ 

Hans Ole Hansen, Aabenraa 4½ 

Thomas Bergnæs Tønder 4  

  

 

Kalender. 
 

Lørdag den 18. apr. Pokalturnering i Tønder 

Tirsdag den 21. apr.  Løgumkloster by – 1. tilmelding senest 14./4. 

Lørdag den 25. apr. SydGrandPrix i Gråsten/Sønderborg 7. runde. 

Tirsdag den 28. apr. Løgumkloster by – 2. 

Tirsdag den 5. maj Løgumkloster by – 3. 

Tirsdag den 12. maj Løgumkloster by – 4. 

Tirsdag den 19. maj Løgumkloster by – 5. 


