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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: 
 

Karsten Fyhn 

Email: kfyhn@vikingskak.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 
 

Dette nummer 

 

Bladet udkommer lidt tidligere end 

beregnet, da flere af tingene i kalenderen 

ikke kan vente på udgivelse i september. 

Dette blad indeholder et debatoplæg fra 

Erik Asmund. Da oplægget kom, mens 

sidste blad var i trykken, sendte jeg det, 

efter aftale med Erik til de formænd og 

FU-medlemmer, jeg hurtigt havde en 

mailadresse på, så svaret kunne komme i 

dette nummer. Én har svaret. 

Der er også opsamling på de af sidste års 

turneringer, som jeg ikke nåede i sidste 

nummer. 

Løgumkloster byturnering har fået megen 

plads. Det er ikke fordi jeg anser turnerin-

gen for at være vigtigere, end så mange 

andre, men fordi jeg har fået meget mate-

riale om turneringen. Vagn Lauritzen har 

skrevet samtlige partier ind på compute-

ren og sendt dem til mig. 

Bare flere ville sende bare nogle af 

partierne ind til mig! 

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
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Hvad vil man i 4. hovedkreds? 

Erik Asmund. 

 

På hovedkredsens generalforsamling i 

Vojens var der faktisk en rigtig god op-

slutning og livlig debat om mangt og me-

get. 

Man var bl.a. ret så enige om, at sætte et 

meget stort spørgsmålstegn ved det beti-

melige i at sætte kontingentet til Dansk 

Skakunion op med 100 kr. for alle. Dette 

var nemlig et af de forslag, som skulle på 

dagsordenen til DSU's generalforsamling i 

påsken i Silkeborg.  Jeg tror, at vi var en 

del, der forventede, at vor nyvalgte for-

mand, Kai Bjørnskov, ville gå aktivt ind i 

den debat, som helt sikkert måtte komme 

om dette emne.  Skulle han selv være for-

hindret - og det er jo helt legalt, hvis man 

for længst har planlagt noget andet -, så 

kunne han give opgaven og sit mandat vi-

dere til en anden. 

Reglerne ved DSU's møde er sådan, at man 

kan afgive sin klubs fuldmagt til en anden, 

som man er sikker på vil være til stede; og 

stemmerne til DSU's beslutninger svinger 

fra klub til klub efter størrelse. 

Jeg er overbevist om, at såvel vor hoved-

kredsformand som en del andre i Sønder-

jylland ikke var uvidende om, at Hansjør-

gen Clausen og hans faste fæller fra Grå-

sten skulle til påsketurnering, samt at vi 

plejer at deltage i DSU's vigtigste møde. 

 

Betydelig dagsorden. 
Udover drøftelse af medlemstilbagegang, 

server-problemer, elendig økonomi og 

deraf følgende forslag om kraftig kontin-

gentstigning, var der et vigtigt nyvalg af 

formand for unionen. 

Og hvem var så mødt frem fra 4. hoved-

kreds.  Ja! Der sad Hansjørgen, Erik og 

Ernst fra Gråsten, samt Karsten fra Als-

sund.  Hansjørgen havde fået fuldmagt fra 

Løgumkloster, idet Vagn Lauritsen var 

optaget i huset som hoveddommer for 

selve Landsholdsklassen. 

Da der i salen var langt over 1000 stem-

mer, siger det sig selv, at de ca. 40, som 

disse tre klubber tilsammen repræsente-

rede, var lig nul og niks. 

 

Hvor var de allesammen? 
Vore store klubber, som virkelig kunne 

være med til at give lidt indflydelse - og 

her tænker jeg eksempelvis på Ribe, Ha-

derslev, Tønder, Bov og Aabenraa - var 

sikkert forhindret, men alle kunne have 

benyttet sig af den mulighed, der ligger i at 

give fuldmagt til en af os andre. 

Endvidere skulle Haderslev hædres for so-

lidt klubarbejde, indstillet af hovedkred-

sen, men det var man heller ikke mødt 

frem til. 

Der synes ikke at være den store dynamik i 

vor hovedkreds; og jo mindre man præger 

udviklingen, jo nemmere bliver det at blive 

regnet for "små" og måske blive opslugt af 

andre.  Der var absolut ingen grund til at 

de to "små" formænd for Alssund og Grå-

sten skulle fare op og kæmpe mod en stig-

ning af kontingentet, når interessen derfor 

hjemme i baglandet er så ringe. 

Det er heller ikke, fordi der synes at have 

været den store dynamik i DSU's ledelse 

det seneste år; men med det formandsskifte 

på topplan, som blev foretaget, er der en 

god mulighed for forbedring. 

 

Hæderstegn til Hansjørgen! 
For os, der var til stede, var det en stor til-

fredsstillelse, at Hansjørgen Clausen mod-

tog unionens hæderstegn for sit store ar-

bejde, såvel for ungdommen både i 4. hk. 

og på landsplan, som for Gråsten Skak-

klub, som nok er en af de mest aktive og 

synlige klubber i vort område; hvilket man 

faktisk godt kan være uden at være divisi-

onsklub. 
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Jeg sendte efter aftale med Erik debatind-

lægget til formænd/deltagere ved for-

mandsmødet – der kom et svar. 

 

Hej Erik, 
 

tak for dit noget overraskende indlæg, som 

sikkert er skrevet i en hvis frustration over 

tingenes tilstand, men det til trods mener 

jeg ikke, det kan stå alene. Men inden du 

kommer alt for vidt og langt med din kritik 

af vor nye formand for hovedkredsen, så 

synes jeg lige, du skal tænke over, at Kai 

først blev valgt som formand, den 21. fe-

bruar i år, altså godt 1½ måned før dele-

geretmødet i påsken. I politik giver man 

nye ministre 100 dage før man går i kødet 

på dem, og den tid synes jeg i al anstæn-

dighed, man også mindst skal give vor nye 

formand. 
 

Det må dog også være således at FU i alle 

forhold er bindeleddet mellem DSU og 

klubberne. Jeg ved godt, der altid har været 

åbnet op for den demokratiske mulighed at 

alle klubber/medlemmer, under DSU, kan 

møde frem på delegeretmødet i påsken, 

men ikke mange gør det, og der har i 4. 

HK jo heller ikke været kutyme herfor  – 

og det har givet også i år været således, at 

jo længere væk man boede fra Silkeborg, 

jo færre har deltaget.  I fire deltog jo sik-

kert også kun i delegeretmødet fordi I sam-

tidig deltog i påsketurneringen – det er og-

så fint nok at følge med i hvad, der sker 

når man alligevel er i huset, men at alle 

klubber i 4. HK hver især særskilt skulle 

sende en repræsentant, er nu at gå for vidt. 

I 4. HK har det som sagt været kutyme for 

at formanden for FU deltager på hoved-

kredsens vegne. Med store og vigtige sager 

på tapetet har han desuden ofte medbragt 

fuldmagter fra klubberne i hovedkredsen. 

Jeg vil dog være enig med dig så langt, at 

jeg synes formanden for 4. HK skal og bør 

deltage, men som sagt han er valgt kort tid 

forinden, og kan derfor sagtens have pri-

oriteret påsken anderledes i år, og fremad-

rettet tror jeg dog også, Kai vil deltage her.   

Jeg er dog sikker på, du også nok skal få et 

svar direkte fra Kai.  
  

Generelt med hensyn til fuldmagter, her 

tror jeg ikke der er noget problem at give 

en sådan til den/de som deltager, men den 

udfarende kraft til at indhente disse fuld-

magter må dog komme fra den/de, der del-

tager. Havde du eller Hansjørgen kontaktet 

Bov og andre klubber, er jeg sikker på, I 

ville have fået alle de fuldmagter, I havde 

anmodet om. 

Hvad vil man i 4. HK? – det kan hverken 

jeg eller klubberne svare på, men FU burde 

kunne gøre det! Jeg kan fortælle dig hvad 

Bov Skakklub vil, og hvad klubbens dyna-

miske målsætning er. Vi prioriterer f.eks. 

holdturneringen over alt andet – med vort 

divisionshold driver vi resultatskak, og 

vort mål for den kommende sæson er klar 

– at spille med i toppen af 2. division grup-

pe 3, og såfremt vi har den fornødne med-

gang, er en oprykning til 1. division ikke 

umuligt – i det der udover de spillere vi 

p.t. har til rådighed, meldes yderligere et 

par spillere på vej til klubben – så vi er be-

stemt rustede til at tage udfordringen op 

med klubberne fra de andre hovedkredse. 

Derudover prioriterer vi vor juniorafdeling 

meget højt – vi har p.t. 15-20 unge menne-

sker, der spiller i klubben. 

Så kan man altid diskutere om end stor 

klub har en større forpligtelse overfor 

fællesskabet end en lille, men Gråsten står 

jo noteret med 20 medlemmer – Bov 26 – 

så der er ikke den store forskel, men måske 

fair nok, tæller vi alle vore unge menne-

sker med – javel, så runder vi jo snildt de 

40.     

 

Vi i Bov er mindst lige så aktive og 

synlige som Gråsten, på flere områder 

endda mere – i holdturneringen har vi 5 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 51 Side 5   

 
hold med (Gråsten 3) – vi har som nævnt 

en ungdomsafdeling på 15-20 – alle vore 

voksne spillere deltager i holdturneringen 

– desuden skriver klubben artikler til 

Jydske-Vestkysten ca. hver 14. dag i sæ-

sonens løb, og vi holder i sæsonens løb 

store arrangementer for at tiltrække unge 

mennesker - Aktiv Ferie (i samarbejde 

med kommunen) og vort Åbne Hus arran-

gement samt fra næste sæson vort nye net-

op annoncerede fælles tiltag med den tyske 

klub i Flensborg. Jo, dynamikken trives 

bestemt i Bov! Kun på et område er Grå-

sten mere aktiv – deltagelse i enkeltmands-

turneringer, og det er skam også prisvær-

dig. Men alle disse ting og tiltag er jo den 

prioritering en klub vælger ud fra de kræf-

ter og ressourcer, en klub har til rådighed – 

men ser vi bort fra Gråsten og Bov, kan vi 

dog godt blive enige om, at der ikke er ret 

mange aktive klubber tilbage i hovedkred-

sen, men der er dog nogle, og dem hører 

du sikkert også fra!   
 

Svend Erik Kramer, Bov Skakklub   
 

Jeg synes Erik har ret. Han går ikke efter 

hovedkredsformanden, men ønsker fuld-

magter. Når vi på generalforsamlingen er 

enige om, at der skal kæmpes imod kon-

tingentstigning, så nytter det ikke noget at 

kun 40 stemmer møder op.  

Det nemmeste med fuldmagter er at aftale 

det på hovedkredsens generalforsamling. 

Glipper dette, så synes jeg, at de klubber, 

som ikke kommer til generalforsamlingen i 

DSU, kontakter hovedkredsens formand. 

Hvis han ikke møder op, så kan han kon-

takte de formænd, som møder op, og aftale 

det.  

 

Man kontakter ikke andre klubber for 

at få fuldmagt, når man tror formanden 

møder op med stemmerne! 

FU møde 29. April 2009  

Søren Krabbenhøft    forkortet af red.  

 

Referat fra seneste møde og fra 

Generalforsamling: 

Fra Generalforsamlingen blev hjemmesi-

den vendt. Hjemmesiden er videreudviklet, 

og vi skal tage stilling til, hvilken version, 

vi skal have. Kassereren kan ikke træffe 

denne beslutning. FU´s holdning er, at vi 

må betale for det, vi har brug for. 

Formanden kontakter webmasteren for at 

få opklaring på spørgsmålet. 

Vores tidligere holdturneringsleder eksem-

plificerede tilbageværende problemer med 

programmet. Måske er det et spørgsmål 

om at finde ud af, hvordan man gør? 

Kai tager kontakt til Karsten Nymann Pe-

dersen for opklaring, inden holdturnerings-

arbejdet afleveres til Karsten Fyhn. 

Siden Sidst:  

HansJørgen var til delegeretmøde. Der var 

kun tre klubber fra hovedkredsen; Alssund, 

Løgumkloster og Graasten. De 40 stemmer 

kunne ikke stille meget op imod 1600, der 

var for kontingentstigning. 

Man kunne benytte Generalforsamlingen 

til at samle fuldmagter ind, så vi ville stå 

lidt stærkere. 

HansJørgen har været til møde i Ungdoms-

skakudvalget. Her er GM Lars Bo Hansen 

blevet Elite-landstræner, Skanderborg af-

vikler Ungdoms-DM, og at der skulle i-

værksættes ungdomstiltag på skakserveren. 

Søren fortalte om de genvordigheder der 

med Vejen Kommune, der er ved at sælge 

klublokalerne. Er man i den mindste tvivl 

om, hvad man skal gøre, hvis der proble-

mer, så kontakt formanden, han har endog 

meget erfaring på området. 

Herman kunne fortælle om et vellykket 

pokalstævne i Tønder. Der er finale i 

Nyborg søndag 31. Maj. Det skal oplyses, 

at FU betaler spisebilletter til vinderne i 

Tønder. 
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Med slet skjult stolthed i stemmen kunne 

Kai fortælle, at DM for gymnasiehold er 

afviklet, og vindere blev Haderslev Kate-

dralskole. 

Økonomi: 

Kassereren udtrykte utilfredshed med, at 

han ikke var i stand til at se, hvor mange 

der havde spist for 1819,- kr.  i forbindelse 

med Pokalskak i Nyborg. 

Kassebeholdningen er på ca. 37.000,-. Det 

lille fald skyldes, at Pokalskak giver et lille 

underskud. 

På trods af, at der endnu ikke foreligger et 

HB-møde-referat, kan det allerede afsløres 

at der i DSU-regi er varslet en kontingent-

stigning fra 1. juli med 100,- Der er som 

vedtaget ved generalforsamlingen ingen 

stigning i kontingentet til 4. HK. Der vil 

stadig vil blive skelnet mellem børn og 

juniorer. 

Referat fra HB-møde: 

Der er kommet en række nye regler, hvor 

den vigtigste er, at man kun kan komme 15 

minutter for sent til kampstart uden at tabe. 

(Arrangører kan dog med lokale regler æn-

dre dette, men så skal det stå i indbydelse 

og program!) Og så er der ikke noget der 

hedder turneringsleder mere, fra 1.juli hed-

der det dommer!  

Melding fra 5. HK: 

Det udvalg, der skal se på Holdturneringen 

består af Kai Bjørnskov og Karsten Fyhn 

fra 4. HK og Jean og en til fra 5. HK. Der 

bliver nok 8 spillere i Mesterrækken, som 

den største ændring.  Udvalget vil søge at 

få skabt puljer med så få kilometer som 

muligt. 

Medlemskampagne: 

Den er officielt forbi, men dermed ikke 

sagt, at klubber ikke selv slår et slag for at 

skaffe flere medlemmer. 

Lederekruttering: 

Kai har afviklet lederkursus i Haderslev, 

som desværre var meget dårligt besøgt. 

Haderslev har dog fået to skoler i gang 

med skoleskak Der skal uddannes flere 

ledere og trænere til at sparke det i gang på 

skolerne. Da det er i eftermiddagstimerne, 

er det mest gymnasielever og pensionister 

der skal i gang. Det er godt at være flere 

om den samme skole, så der er mulighed 

for ikke at blive bundet til en fast aftale. 

For at være klædt ordentligt på, er det ikke 

nok at kunne spille skak, men også at kun-

ne bruge lidt pædagogik, så man ved hvor-

dan man styrer en flok uvorne hvalpe. 

Lederrekruttering er en af nøglerne til 

vores fremtid. 

Samarbejdet med Dansk Skole Skak: 

Det er et forhold, der har knirket i mange 

år, men nu viser begge organisationer vilje 

til forbedring af forholdet. Lokalt i Hoved-

kredsen har der slet ikke været helt så store 

problemer. Det har altid fungeret godt; må-

ske fordi flere i Hovedkredsen har begge 

kasketter på. 

Hjemmesiden: 

Holdturneringsdelen fungerer bortset fra 

mindre problemer. 

4. HK Nyt: 

Her tror jeg at Helge gerne vil have sparket 

ind: Flere turneringsreferater og 

skakpartier. 

   

 DM for ungdom i Skanderborg 

Klippet fra Gråstens hjemmeside. 

 

15., 16. og 17. maj deltog to af klubbens 

unge, nemlig Jørgen og Sebastian, i DM 

for ungdom i Skanderborg over 5 runder. 

Der afvikledes en runde, fredag, og to 

runder, såvel lørdag som søndag. 

De var begge i gruppen, U 16, hvor der var 

i alt 14 spillere med et rating-gennemsnit 

på 1690. 

Jørgen havde i første runde fornøjelsen at 

spille på “live-bræt”, hvor han satte den 

lavest ratede spiller på plads. Herefter 

mødte Jørgen i de sidste 4 runder folk med 

et snit på 1889 og vandt 2 af disse partier, 
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altså i alt 3 point af 5, hvilket indbragte 

ham en fremragende delt 5.-plads og en 

ratinggevinst på 24. 

Det siger sig selv, at Sebastian i samme 

gruppe var kommet på en vanskelig op-

gave; men Sebastian er jo en frisk gut, der 

har den rigtige indstilling til at ville dyg-

tiggøre sig. Han vandt 1 af de 5 partier, 

vandt 2 ratingpoint og en masse erfaring. 

Lørdag aften snuppede Sebastian da også 

lige et simultan-parti mod Allan Stig 

Rasmussen; og der lærte han også noget; 

mens Jørgen hellere ville se Melodi 

GrandPrix i TV. 

Det er rigtig rart, at vor lille klub har haft 

disse to fine repræsentanter med på højt 

plan. Det bliver givetvis ikke sidste gang, 

det sker.  

 

Fine resultater af hovedkredsens hold 

ved pokalfinalen 2009 i Nyborg 

Af Svend Erik Kramer 

  

DSU´s pokalfinale blev traditionen tro 

spillet pinsesøndag på Hotel Nyborg 

Strand. 

 Fra 4. HK deltog de 3 vindere fra kva-

lifikationsstævnet i Tønder – Bov i Eli-

terækken, Gråsten i Bredderækken og 

Tønder i Juniorrækken, desuden deltog 

Ribe, som nr. 2 ved kvalifikationsstæv-

net, for egen regning også i Eliteræk-

ken. 

Det har ofte været ydmyghed med en 

bundplacering til følge, der har præget 

kredsens hold ved dette stævne, men i år 

skulle det gå anderledes for stort set alle 

vore hold. I alle rækker spillede vore hold 

godt med og fik ganske hæderlige slutpla-

ceringer. 

  

I Elitegruppen opnåede Bov en flot delt 9. 

plads af de 18 hold med 11½ point, efter 

en meget harmonisk indsats. 3 spillere sco-

rede 3 point og undertegnede 2½, men der 

var store fisk på krogen, således missede 

Hartmut Klemmt 2 gevinster mod Jan Sø-

rensen (2439) og Daniel V. Pedersen 

(2443) og Harald på bræt 2 havde Bo Ja-

cobsen (2315), derude hvor der ingen red-

ning er, men det var det så alligevel. Trods 

disse ”smuttere” alligevel en godkendt pla-

cering af Bov. 

Det var forventet at Ribe ville få det svært, 

men Ribe kæmper som altid godt og for-

står at få points ud af næsten ingenting, Ri-

be scorede 9 point og holdt 2 hold under 

sig i sluttabellen. 

I Bredderækken deltog Gråsten for første 

gang ved dette stævne og næppe for sidste 

gang. Gråsten var lidt handicappet af et af-

bud fra Bent Bojsen, men især en flot ind-

sats af unge Jørgen Clausen på 3. brættet 

med 4½ af 6 – bidrog til en 10. plads af 16 

hold med i alt 11 points. 

I Juniorrækken var jeg inden start lidt ner-

vøs for de unge Tønder spilleres mulighe-

der for i det hele taget at spille med, men 

efter en stor lussing i første runde mod 

Frem 1 med flere mesterspillere, gik det 

faktisk rigtigt pænt, og holdet vandt dog 

også et par pæne sejre, og alle spillere på 

holdet vandt mindst 2 partier, og i slutstil-

lingen blev der til en 10. plads ud af de 14 

hold. 

  

Jeg kan således kun opfordre flere af vore 

klubber til fremover at deltage i hoved-

kredsens kvalifikationsstævne. En toppla-

cering her er adgangskravet til et fornemt 

finalestævne i Nyborg, det er ikke kun 

partierne, men hele atmosfæren er fantas-

tisk, og arrangementet er i top – et arran-

gement som DSU har stor ære af og som 

værdsættes af deltagerne.   



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 51 Side 8   

 

PÅSKETURNERING I SILKEBORG. 

Igen i år 2009 afholdtes DM i skak i pås-

ken, og igen lagde Silkeborg skakklub og 

Hotel Scandic ekspertise og lokaler til et 

helt igennem strålende arrangement. 

Og igen var 4. hovedkreds ikke overrepræ-

senteret. Men som de seneste 6 år mødte 4 

musketerer fra Gråsten op, nemlig 

Hansjørgen og Jørgen Clausen, Ernst J. 

Jessen og Erik Asmund. Som 5'.mand var 

også Karsten Fyhn fra Alssund med. 

Altså 5 spillere ud af knap 200, hvilket 

sikkert svarer ret godt til Sønderjyllands 

størrelse, betydning og interesse i Dansk 

Skak Unions arbejde.               

Hvad angår de skaklige præstationer fra 

disse 5 spillere, så kan det noteres, at Kar-

sten Fyhn i gruppe 5-3 (rating mellem 

1801 og 1671) på sidste dagen spillede om 

at blive vinder, idet han med 3 point mødte 

den førende med 4 point. Desværre tabte 

Karsten og røg derved ned på en slutplace-

ring som nr. 4.   

I den anden ende af samme gruppe mødtes 

i sidste kamp 2 x Clausen, far og søn, idet 

de begge indtil da havde haft manglende 

succes.  Alle ventede måske her på, at de 

to - for dog at få lidt mere med hjem - ville 

spille en kvik familie-remis, som et par 

kommende stormestre.  Men nej tak!  

Dette var bestemt ikke Jørgens plan, og i et 

forrygende parti satte han sin kære far på 

plads; således at Hansjørgen måtte slutte 

på gruppens sidsteplads med ½ point af 5 

mulige, mens Jørgen fik 2 point med hjem. 

Dette parti vil være at finde herunder. 
I Veteranklassen optrådte Ernst og Erik. 

Dette viste sig at være en ret så jævnbyrdig 

klasse, hvor de berømte små marginaler 

blev afgørende. Dette kan ses af, at af de 

35 spillede partier endte 19 remis. 

Ernst sluttede som nr. 9 med 1 sejr, 1 ne-

derlag og 3 gange remis, mens Erik måtte 

tage til takke med at blive nr. 11 efter 1 

nederlag og 4 remis. 

  Hansjørgen Clausen, Gråsten 

Jørgen Clausen, Gråsten  

 

1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.e3 ¥g4 4.¤bd2 

¤d7 5.c4 e6 6.cxd5 exd5 7.¥e2 ¤gf6 

8.0–0 ¥d6 9.a3 0–0 10.b4 ¦e8 11.¥b2 

¥f5 12.¤h4 ¥g6 13.g3 Hvid sikrer sig 

mod eventuelle trusler mod h2 - efter min 

smag for passivt. 13...¦e6 14.¤xg6 

hxg6 15.¥g4 Den sortfeltede løber er 

spærret inde, og så tillader hvid afbytning 

af den hvidfeltede. 15...¤xg4 16.£xg4 

g5 17.¦ae1 ¦h6 Sort opstiller trusler, 

men hvids stilling er bundsolid. 18.f4 

Hvorfor - e3 svækkes og sort får mulighe-

den for at få, sin eneste svaghed, dobbelt-

bonden rettet ud. Bonden til e4 ville være 

en bedre ide - giver mulighed for at tage 

initiativ, samt få løberen på b2 gjort aktiv. 

18...¤f6 Sort opstiller en fælde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.£xg5?? og hvid plumper i - efter Df3 

har sort intet. Remis ville være sandsyn-

ligt. 19...¦h5 Hov - hvor skal damen hen? 

20.£xh5 ¤xh5 21.e4 ¥xf4 22.gxf4 

¤xf4 23.¢h1 23.¦xf4 £g5+–+ 

23...¤d3 24.¦b1 ¤xb2 25.¦xb2 dxe4 

26.¤b3 e3 Endnu en fælde. 27.¦e2? og 

igen falder hvid i. 27...£d5+ 28.¢g1 

£xb3 0–1 
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62 spillede pokalskak 

Af Niels Falsig 

 

Den sønderjyske pokalturnering blev 

spillet i Tønder i går. 13 tilmeldte hold 

fra ialt 8 klubber skulle spille hurtig-

skak med 4 spillere pr. hold. Til lejlig-

heden blev sammenstykket et extra 

hold, Mix, så oversidning blev undgået.  
 

Eliterækken blev vundet af Bov-1  

med 21½ points (Hartmut Klemmt, Ha-

rald Klawitter, Svend Erik Kramer, Jan 

Hendrik Lorenzen)  foran Ribe-1 med 

20 points,  Åbenrå  med 19½  og Tøn-

der-1 med 16½ . 
 

 Bredderækken: Her var der tæt opløb 

mellem Bov-2 og Gråsten, begge 19 

points, men Gråsten (Bent Bojsen, 

Rasmus Lund Petersen, Jørgen Clausen, 

Erik Asmund) havde vundet den ind-

byrdes kamp og blev rækkens vinder.  

De øvrige i rækken:  Alssund, med 

15½, Løgumkloster  med 15, Mix med 

9½ og Vojens-1 med 9 points.  
 

Juniorrækken: Her vandt Tønder Ju-

nior med 16½ points (Thomas Berg-

næs, Troels Bergnæs, Peter Jordt  og 

Rune Selch) foran Ribe Junior med 7, 

Vojens skoleskak med 5½ og Tønder 

Skakskole 2½ .  
 

Der blev anvendt en tillempet monrad-

form, hvor holdene i de enkelte rækker 

først mødtes indbyrdes i de tre sidste 

runder i en slags slutspil. Der er ingen 

tvivl om, at der i alle tre rækker blev 

fundet den rigtige vinder. Mange fandt 

vist formen velegnet til dagens sam-

mensætning af hold, men der var også 

kritiske røster.  

Lidt statistik: Jan Hendrik Lorenzen på 

fjerdebrættet for Bov-1 blev stævnets 

topscorer med 6½ points. Fire spillere 

lavede 6 points: Harald Klawitter på 2. 

brættet for Bov-1, Jimmy Andersen på 

3. brættet for Ribe-1, Peter Pharsen på 

4. brættet for Ribe-1, samt, hvilket må-

ske er mere imponerende, Rasmus Lund 

Petersen på 2. brættet for Gråsten, som 

undervejs løb ind i 2 elitehold.  Fra ju-

nior-området imponerede også Tønder-

spillerne Troels Bergnæs og Peter Jordt 

med 5 points. Tønder Junior mødte un-

dervejs et elitehold og tre breddehold. 

Som sædvanligt, når der er pokalskak i 

Tønder, var der et ualmindeligt flot 

vejr, - så flot, at det desværre også førte 

til en uheldig forældreindgriben. En af 

spillerne på Tønder Skoleskak blev af-

hentet af faderen efter 5 runder med 

begrundelsen: Vejret er for godt til at 

sidde nede i en kælder og spille skak!  

Han vinder jo ikke noget alligevel !    

Faderen er tilmed underviser, men det 

viser vel noget om. hvad mange sports- 

og ungdomsforeninger er oppe imod. 

Godt, at ikke alle forældre er sådan.  

 

 Der blev afholdt pokalturnering for 

Sønderjysk Skak i Tønder skakklubs 

lokaler lørdag 18 april. Der var inviteret til 

hurtigskak i stor stil for firemandshold, og 

mange af hovedkredsens klubber havde 

sendt hold.  

Arrangementet blev ledet af Niels Falsig, 

på meget behagelig måde. Da der var et 

ulige antal hold tilmeldt lykkedes det Niels 

at stable et mixhold på benene, meget kre-

ativt. 

For mig som ansvarlig for 4hk pokalturne-

ring, har det været en let opgave, at løse 

med så god en turneringsarrangør. 

Der skal lyde en tak fra Sønderjysk skak til 

Niels Falsig og hans hjælpere i Tønder 

skakklub, og hvem der ellers har bidraget 

til et godt arrangement. 

  

Herman S Petersen 
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Løgumkloster byturnering. 

 

En god sæsonafslutning er, efter min me-

ning, Løgumkloster byturnering, som altid 

spilles i slutningen af april og maj.  

Turneringen ledes af Vagn Lauritzen og 

det borger for kvaliteten, så turneringen 

trækker spillere til fra store dele af Søn-

derjylland. I år deltog 24 spillere fra 7 

klubber. Den store nabo i syd, Tønder, 

stillede med 6 spillere, mens Løgumkloster 

og Gråsten hver stillede med 5. Det er im-

ponerende hvad folkene fra Gråsten når. 

Spillerne blev fordelt i 4 klasser.  

Vagn har igen i år tastet samtlige partier 

ind på computeren – det gør det nemt at 

finde partistof – mange tak for det store 

arbejde. 

I mesterklassen stillede Kai Bjørnskov op, 

og han var også klar ratingfavorit. I første 

runde mødte han den lokale Vagn Lynge 

Jakobsen, og det gik således: 

 

Vagn Lynge Jacobsen (1891) 

Kai Christian Bjørnskov (2145) 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.£d2 ¥e7 

8.0–0–0 b5 9.f3 ¥b7 10.¢b1 ¤bd7 

11.g4 b4 12.¤ce2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦b8 Kai Bjørnskov: "Alt for forsigtigt i 

denne variant. Efter 12.- Sxe4, som 

jeg faktisk regnede på, kommer sort i 

klar fordel." [ 12...¤xe4 13.fxe4 ¥xg5 

14.£xb4 ¤c5 KB: "Det var dette træk, 

jeg ikke havde fået med. Den hvide 

stilling er en ruin."] 13.¥e3 0–0 14.¦g1 

d5 15.g5 ¤e8 16.exd5 ¥xd5 17.¤f4 

¤e5 18.¤xd5 £xd5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.¤f5! £b7 [ 19...£xd2? 20.¤xe7+ 

¢h8 21.¥xd2 ¤xf3 og hvid har en of-

ficer for en bonde.] 20.¤xe7+ £xe7 

21.£f2 ¤d7 Der truede 22. -, Lc5. 

22.¥xa6 ¤c7 23.¥c4 ¦fc8 24.¥b3 En 

bonde og løberparret giver hvid klar 

fordel. Kan Vagn bevare roen og vinde 

det mod den noget stærkere mod-

stander? 24...¤b5 25.f4 ¤c5 26.¥xc5 

¦xc5 27.£d2 ¦c7 28.¦g3 g6 29.¦d3 

Vagn opstiller et af de farligste våben i 

skak - Aljechinkanonen, også kaldet 

tykke Bertha. 29...¢g7 30.h4 £c5 

31.¦e1 ¦b6 32.¦d1 ¦b8 33.£e3 £xe3 

34.¦xe3 ¢f8 35.¦e4 ¤a7 36.¦ed4 

¢e7 37.¥a4 ¦bb7 ellers går hvid ind 

på 7. række med frygtelige konse-

kvenser. 38.¦d8 ¤c6 39.¦h8 ¦d7 

40.¦d3 ¦xd3 41.cxd3 ¢d6 42.¥xc6 

¢xc6 43.¦xh7 Bonde nummer 2. 

43...¢d6 44.h5 gxh5 45.g6 ¦b8 
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46.gxf7 ¦f8 47.¢c2 h4 48.¢d2 h3 

49.¢e3 h2 50.¦xh2 ¦xf7 51.¦h5 ¦a7 

52.¦b5 ¦xa2 53.¦xb4 ¦a1 54.¢d4 

¦f1 55.¦b6+ ¢c7 56.¦xe6 ¦xf4+ 

57.¦e4 ¦f2 58.¢c3 ¢c6 59.b4 ¦f1 

60.¦e5 ¦c1+ 61.¢d4 ¦b1 62.b5+ 

¢b6 [ 62...¦xb5? 63.¦xb5 ¢xb5 

64.¢d5 ¢b6 65.¢d6 ¢b7 66.d4 ¢c8 

67.¢e7 Vinder let.] 63.¢e4 ¦b4+ 

64.d4 ¦b1 65.¢f5 ¦d1 66.¦d5 ¦h1 

67.¦e5 ¦h5+ 68.¢e6 ¦h6+ 69.¢d7 

¦h7+ 70.¢d6 ¦h4 71.d5 Vagn ofrer 

den ene bonde, for at få den anden 

ned. 71...¢xb5 72.¢d7 ¦h7+ 73.¦e7 

¦h8 74.d6 ¢b6 75.¦e8 ¦h7+ 76.¦e7 

¦h8 Resten af partiet blev ikke noteret 

p.g.a. kraftig tidnød, men til sidst 

kunne det ikke forhindres, at bonden 

gik ned. 1–0 

 

Opgøret mellem de 2 forhåndsfavoritter 

blev spillet i 4. runde og forløb således: 

(Noter af Kai Bjørnskov) 

 

Jeg havde mildest alt ikke haft succes i 

starten af forårsturneringen i Løgumkloster 

med tab i 1.runde til min gamle konkurrent 

og ven Vagn Jakobsen og remiser mod 

Michael Hedegaard og Christian Karsten-

sen. En sejr var derfor en afgjort betingelse 

for blot en nogenlunde udgang af turnerin-

gen. Helge førte turneringen og havde, 

som man vil se, absolut ingen ideer om 

frivilligt at lægge sig ned! Det kom der 

følgende spændende og benhårde parti ud 

af. 

 

Helge Andersen  0 

Kai Bjørnskov  1 

Kongeindisk 

 

1. d2-d4, Sg8-f6 2. Sg1–f3, g7-g6 3. Lc1–

g5, Lf8-g7 4. Sb1–d2, h7-h6 5. Lg5xf6 

For så tidligt som muligt at skabe ubalance 

i stillingen. Samtidig er trækket solidt. 5.-, 

e7xf6 6. e2-e4, 0–0 7. Lf1–d3, d7-d5 8. 

c2-c3, Bedre var 8. exd5. Nu erobrer sort 

initiativet. 8. -, d5xe4 9. Sd2xe4, f6-f5 10. 

Se4-g3, Tf8-e8+ 11. Sg3-e2, b7-b6 12. 0–

0 Mere fantasifuldt var 12. h4. 12. , Lc8-

b7 13. Se2-c1 Velovervejet. De hvide 

springere skal erobre e5. 13. -, Dd8-d6 14. 

Ld3-c4 Og der er en svaghed på f7.. 14. ,- 

Sb8-c6!? Provokerende og med pointer 

som 15. Db3? Sa5! 16. Lxf7+, Kf8, og 

hvid taber løberen. 15. Sc1–d3, Te8-e7 16. 

Lc4-b5 Hvid beslutter sig til at bytte sin 

hvide løber af, men får ikke det udbytte, 

han håber. 16. -, a7-a6 17. Lb5xc6, 

Dd6xc6 18. Dd1–d2, Ta8-d8! Ikke 18. -, 

Tae8 og afbytning, men en forstærkning af 

centraltrykket. 19. Ta1–e1, Te7-e4 Sort er 

i fordel, men i fortsættelsen viser de hvide 

heste deres evner i forsvaret. 20. Sd3-b4, 

Dc6-e6 21. a2-a3, c7-c5 Med voldsomt 

tryk 22. Sb4-c2, De6-c6 23. Te1xe4, f5xe4 

24. Sf3-e1, a6-a5 Jeg overvejede  

24...Dc6-b5 25.b2-b4 c5xd4 26.Sc2xd4 

Db5-c4 27.Se1–c2 Td8-c8 28.Sd4-e2 

Lg7xc3 29.Se2xc3 Dc4xc3, men valgte 

den både mere komplicerede og sikrere 

partifortsættelse. 25. f2-f3, Dc6-e6 26. 

f3xe4, Lb7xe4 En kolossal løber! 27. Dd2-

f2, c5xd4 Igen kom et udfald med damen -

nu til b3 - på tale. 28. Sc2xd4, De6-d5 29. 

Se1–c2, f7-f5 30. Tf1–d1, Dd5-c5  
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Et listigt træk, hvor hvid skal holde tungen 

lige i munden. Der truer direkte 31. -, 

Lxc2, og alskens bindinger driller. På 31. 

Td2? Kommer 31. -, Lxc2 32.Txc2, Txd4! 

33.cxd4, Lxd4 med bondegevinst og 

vundet bondeslutspil. Hvid finder det 

rigtige. 31. Td1–e1, b6-b5 En anden god 

fortsættelse var 31.-, Le4xc2 32. Sd4xc2, 

Td8-d2 33. Df2xc5, b6xc5 34. Te1–c1, a5-

a4 og hvid er slemt låst. Men også de sorte 

bønder på dronningefløjen er svage, og 

løberparret er væk.Efter afvikling af 

dronningefløjen kan sort ikke vinde. 32. 

Df2-e3, b5-b4 Det klassiske 

minoritetsangreb, som her ender med 

afvikling og bondegevinst til sort. 33. 

a3xb4, a5xb4 34. Sd4-e6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er det så sort, som skal have 

varianterne klar! 34. -, Dc5xe3+ 35. 

Sc2xe3 b4xc3!! Fribonden koster det 

hvide tårn, hvis hvid slår på d8 36. b2xc3 

36. Se6xd8, c3xb2 37. Sd8-e6, Lg7-c3 38. 

Te1–d1, b2-b1D 39. Td1xb1 Le4xb1 med 

en lignende stilling som i partiet. 36. -, 

Lg7xc3 37. Se6xd8, Lc3xe1  

Krudtrøgen er lettet, og den sorte 

merbonde giver sammen med løberparret 

gode gevinstchancer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Sd8-e6, Le1–b4 39. g2-g3 Hvid går i 

skyttegraven.En anden mulighed var  39. 

g2-g4, Lb4-d6 40. g4xf5, g6xf5 41. Kg1–

f1, Kg8-f7 42. Se6-d4, f5-f4 43. Se3-g4, 

h6-h5 44. Sg4-f2, Le4-d5 osv 39. -, .Kg8-

f7 40. Se6-f4, Lb4-c5 41. Kg1–f2, g6-g5 

42. Sf4-h3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det forekommer utroligt ,at hvid kan holde 

denne stilling, men han leverer i det 

følgende en gedigen forsvarspræstation. 

42. -, Kf7-e6 Et direkte gevinstforsøg var 

42...Le4-d3 43. Kf2-f3, g5-g4+ 44. 

Se3xg4, f5xg4+ 45. Kf3xg4, Kf7-f6 46. 

Sh3-f4, Ld3-c2 47. Kg4-h5, Lc5-f8 48. 
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Sf4-d5+, Kf6-e5 49. Sd5-e3, Lc2-a4 men 

kan sort trods den ekstra løber vinde her? 

50. Se3-g4+, Ke5-e6 51. Sg4xh6, La4-e8+ 

52. Kh5-g5, Lf8-b4 53. Sh6-g4 osv. 43. 

Kf2-e2, Le4-b7 44. Sh3-f2, f5-f4 45. 

g3xf4, g5xf4 46. Se3-c2 De sorte løbere 

dominerer stillingen, men springerne 

forsvarer sig hårdnakket. 46. -, Ke6-f5 47. 

Sc2-e1, h6-h5 48. Sf2-d3, Lb7-a6 49. 

Ke2-f3, La6-b7+ 50. Kf3-e2, Lc5-d6 51. 

Se1–f3, Kf5-g4 52. Sd3-f2+, Kg4-f5 53. 

Sf2-d3 Hvid har opstillet en barriere, som 

sort ikke uden videre kan gennembryde, og 

sort skal hele tiden tage sig i agt for ofre på 

f-bonden, da hans h-bonde i mange 

varianter er impotent.  53.-, Lb7-a6 54. 

Sf3-e1, Kf5-e4 55. Ke2-d2, f4-f3 56. Sd3-

f2+, Ke4-f4 57. Sf2-d3+, La6xd3 58. 

Se1xd3+, Kf4-e4 59. Sd3-f2+, Ke4-d4 60. 

h2-h3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. -, , Ld6-g3?? Efter 60. -, Lb4+ er hvid 

færdig. Men tidnøden plager forståeligt 

nok begge spillere fælt. Betænkningstiden 

på 2 timer er godt for nattesøvnen, men 

bestemt ikke for kvaliteten af partierne! 

Ingen af spillerne have nu længere tid til at 

notere. Resten af partiet gik over stok og 

sten, og sort vandt på tid, efter at hvid 

vistnok havde reddet sig ind i en teoretisk 

remisstilling. 

Et knaldhårdt parti, som jeg synes begge 

spillere har ære af. 
 

I sidste runde kæmpede de 2 holdkamme-

rater Christian og Helge længe. En sejr 

ville give en førsteplads, men partiet endte 

remis efter næsten 4 timers spil. Det betød, 

at 4 mand endte på en delt førsteplads. 

Mesterskabet blev derefter afgjort på kor-

rektion. Christian blev fortjent mester, han 

var også eneste spiller uden tabspartier. 

 

Slutstillingen i M-rækken: 

1. Christian Karstensen, Tønder 3 (7½) 

2. Vagn Lynge Jakobsen, Løgum. 3 (7) 

3. Kai C. Bjørnskov, Haderslev 3 (6½) 

4. Helge Andersen, Tønder 3 (6) 

5. Michael Hedegaard, Haderslev 2 

6. Niels Falsig, Tønder  1 

 

I basisgruppe 1 blev der i 3. runde spillet 

en rigtig giftig åbning: 

 

Henrik Feldborg - Hans Ole Hansen  

 

1.d4 d5 2.c4 e5 Albins modgambit - et 

svar med mange fælder. 3.dxe5 d4 

4.e3 Ikke det bedste. Sf3 er bedre. 

4...¥b4+ 5.¥d2  
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dxe3! 6.¥xb4? Kendt fejl. 6...exf2+ 

7.¢e2 £xd1+? Når man spiller åb-

ningen, så bør man kende følgende 

variant: [ 7...fxg1¤+ 8.¢e1 ( 8.¦xg1? 

¥g4+–+) 8...£h4+ 9.¢d2 ¤c6 10.¥c5 

¥g4 11.£c1 0–0–0+ 12.¢c3 ¤e2+ 

13.¥xe2 ¥xe2 og sort vinder.] 8.¢xd1 

Nu flader stillingen ud. 8...fxg1£ 

9.¦xg1 ¤c6 10.¥c3 ¥g4+ 11.¥e2 0–0–

0+ 12.¤d2 ¥xe2+ 13.¢xe2 ¤d4+ 

14.¥xd4 ¦xd4 15.b3 ¤e7 16.¦gf1 ¦f8 

17.¤f3 ¦g4 18.¢f2 ¤g6 19.h3 ¦f4 

20.¦ae1 ¦e8 21.g3 ¦f5 22.g4 ¦f4 

23.¢g3 ¦h8 24.h4 h5 25.gxh5 ¦xh5 

26.¦h1 ¦hf5 27.¦e3 ¤f8 28.¤d4?? 

En alvorlig fejl i en ret lige stilling. 

28...¦xd4 0–1 

 

Hans Valdemar Hansen var klar favorit i 

basisgruppe 1, men 1 point i 3 sorte er for 

lidt. Her er partiet fra 4. runde. 

 

Eivind Ambøg 

Hans Valdemar Hansen 

 

1.f4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 ¥g4 4.¥e2 e6 

5.0–0 h5 Meget aggressivt spillet. 6.d3 

c5 7.¤bd2 ¤c6 8.e4 dxe4 9.dxe4 

¤d4 10.¥d3 £c7 11.c3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 £xf4 Snupper en bonde, Men stiller 

dronningen i løberens skudlinie - Hans 

Valdemar er en modig mand. 12.£a4+ 

[ 12.cxd4 £e3+ 13.¢h1 £xd3 

14.£a4+ Med en lille hvid fordel.] 

12...¤c6 13.¤c4 £c7 14.¤fe5 0–0–0 

Hans Valdemar viser, at han ikke er 

bange, men  [ 14...a6 15.¥f4 b5 

16.¤xg4 hxg4 17.¥xc7 bxa4 Havde 

nok været bedre for sort.] 15.¥f4 ¤xe5 

16.¥xe5 £d7 17.£xa7 Vinder let, men 

følgende havde været hurtigere.[ 

17.¤b6+ axb6 18.£a8#]  1–0 

 

Slutstillingen i basis 1: 

1. Hansjørgen Clausen, Gråsten 3 

1. Eivind Ambøg, Aabenraa 3 

3. Hans Christain Baagøe, Vamdr. 2½ 

3. Hans Valdemar Hansen, Løgum.2½  

3. Henrik Feldborg, Gråsten 2½ 

6. Hans Ole Hansen, Aabenraa 1½ 

 

I basisgruppe 2 var Erik Asmund fra 

Gråsten klar ratingfavorit. Erik afgav kun 2  

halve, men da Jens Peter Jensen kun afgav 

den halve mod Erik, vandt han fortjent 

gruppen. 

I følgende miniature har Jens Peter hvid – 

og hvid trækker og vinder: 
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21. Lxf7+, og sort opgav. Måske lidt tid-

ligt, men stillingen er ikke sjov længere. 

At Jens Peter er en farlig afslutter viste han 

igen runden efter mod Holger Schmidt: 

Hvid trækker og vinder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Tf1, f6 hvad ellers? 36. Dg6, De8 

slutter partiet hurtigt, men alt taber. Nu er 

der mat i 3 – men den skal jo lige ses. 37. 

Txf6+! og sort opgav. 

 

Erik Asmund gjorde i sidste runde hvad 

han kunne for at nå op. 

 

Karl Martin Kristensen 

Erik Asmund  

 

1.e4 c5 2.c3 b6 3.¥d3 ¥b7 4.¥c2 e6 

5.d3 h6 6.¥f4 d6 7.d4 ¤f6 8.¤d2 ¥e7 

9.¥g3 0–0 10.f4 ¤bd7 11.¤gf3 ¦c8 

12.h3 ¤h5 13.¢f2 ¤xg3 14.¢xg3 

¤f6 15.¤g1 d5 16.e5 ¤e4+ 17.¤xe4 

dxe4 18.£d2 cxd4 19.cxd4 ¦c4 

20.¤f3? Ser smart ud ved første øje-

kast, men taber. 20...exf3! 21.£d3 

¦xc2 22.£xc2 ¥h4+ 23.¢g4? Nu går 

han mat - Kh2 var eneste chance, selv 

om hvid står forfærdeligt. 23...fxg2 [ 

23...g6 er faktisk bedre.] 24.¦h2 h5+ 

25.¢xh5 ¥f3# 0–1 

Det nyttede dog ikke noget, da Jens Peter 

også vandt, da Jesper Kallesen gik galt i 

byen. 

 

Slutstillingen i basis 2: 

1. Jens Peter Jensen, Løgumkl. 4½ 

2. Erik Asmund, Gråsten  4 

3. Holger Schmidt, Løgumkloster 2½ 

4. Aage Munksgaard, Vamdrup 2 

5. Jesper Kallesen, Gråsten 1½ 

6. Karl Martin Kristensen, Løg. ½ 

 

I basis 3 blev der spillet masser af god 

skak, men der blev også lavet grove fejl, så 

fordelen tit vekslede. Vi kommer ind i en 

stilling fra sidste runde, og hvid trækker. 

Hvid har haft fordel i hele partiet, og førte 

på et tidspunkt med en dronning, som blev 

formøblet. Hvid har naturligvis stadig klar 

fordel, og Td3 er blot en af måderne at 

vinde på. Hvid trækker og hvor hurtigt kan 

hvid og sort i samarbejde sætte hvid mat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiet fortsatte således: 

 
45.¢g4 ¢g6 46.g3 Lukker udgangen. 

¤d7 47.¤xd7 ¥xd7# 0–1 

Denne usædvanlige mat kan lære os, 

at vi altid skal passe på. 
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SydGrandPrix 

 

I alt nåede 112 spillere at deltage ved en 

eller flere af årets GrandPrix stævner. 

Hermed er det kun holdturneringen, som 

har flere deltagere med. GrandPrix 

turneringen er dog den turnering med flest 

spillede partier. 

Det sidste blev afviklet i Gråsten, og det 

forløb som sædvanligt fint.  

Dagens turneringsleder Karsten Fyhn 

udtrykte det på denne måde: ”Det er ikke 

en dag som i dag, man ser krise i skakken.” 

 

I mesterklassen var Lars Wilton allerede 

inden sidste runde sikker på førstepladsen. 

Svend Erik Kramer kunne nå 2. pladsen, 

hvis han klarede sig væsentligt bedre end 

Jimmi Andersen. Jimmi stod for presset og 

vandt sidste runde. 

Slutstillingen i toppen: 

1. Lars Wilton, Ribe  64 

2. Jimmi Andersen, Ribe 60 

3. Svend Erik Kramer, Bov 47 

 

I 1.-klasse var der spænding om første- og 

andenpladsen inden sidste runde. Jan 

Rosenberg havde sikret sig tredjepladsen. 

Den placering slog han en tyk streg under 

ved at vinde i sidste runde. Dermed var 

den samlede førsteplads også afgjort. Selv 

om Christian Karstensen blev nummer 2 i 

stævnet, så kunne han ikke true Bent 

Bojsen på førstepladsen. 1 point skilte dem 

ad. De 3 spillere har delt førstepladserne 

mellem sig. 

Slutstillingen i toppen: 

1. Bent Bojsen, Gråsten 61 

2. Christian Karstensen, Tønder 60 

3. Jan Rosenberg, Ribe  55 

 

Manfred Thomsen var inden sidste runde 

sikker på at vinde 2.-klasse. Han satte en 

tyk streg under sin position, som klassens 

bedste ved at vinde sidste runde. Der var 

mange bejler til de 2 næste placeringer, så 

dagens stævne blev afgørende. Jørgen 

Clausen blev nummer 2 og det gav point 

nok til en samlet 2. plads. Broder Petersen 

blev nummer 3, og det gav point nok til 

den samlede 3. plads. Det betyder præmier 

i begge ender af aldersskalaen. 

Slutstillingen i toppen: 

1. Manfred Thomsen, Fribonden 62 

2. Jørgen Clausen, Gråsten 52 

3. Broder Petersen, Alssund 38 

 

Jeg skrev i sidste nummer, at Morten 

Jessen ville vinde 3. klasse, hvis han i 

sidste runde blev nummer 2. Morten må 

åbenbart have læst bladet, for han blev 

nummer 2. Det betød, at Erik Asmund blev 

samlet nummer 2. Uwe Hansen kunne 

uden at spille i sidste runde sikre sig 3. 

pladsen. 

Slutstillingen i toppen: 

1. Morten Jessen, Vojens 56 

2. Erik Asmund, Gråsten 53 

3. Uwe Hansen, Åbenrå 43 

 

Næsten halvdelen af samtlige deltagere 

kommer fra de 2 nederste grupper. I 4. 

klasse har 25 deltaget, de 15 har dog kun 

deltaget ved 1 stævne. Gruppen har været 

uoverskuelig, da placeringerne er blev 

fordelt på mange personer. Troels Bergnæs 

førte inden sidste runde, og han satte trumf 

på, ved at vinde sidste runde. 

Slutstillingen i toppen: 

1. Troels Bergnæs, Tønder 56 

2. Jesper Callesen, Vojens 50 

3. Peter Jordt, Tønder  48 

 

Gruppen for begyndere og skoleskak er 

den største klasse. Desværre er det nogle få 

klubber, som trækker det store læs. Det 

ville være rart, hvis flere klubber fyldte 

bilerne op med de unge, når de deltog i et 

stævne – det er jo herfra de fremtidige 

medlemmer kommer. 
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Slutstillingen i toppen: 

1. David Gutscheinreiter, Bov 60 

2. Kristine G. Jørgensen, Vojens 51 

3. Lisa Zimmermann, Bov 42 

 

SydGrandPrix i den ny sæson. 

 

I år er 5. hovedkreds også med i 

turneringen. Det spændende er, hvad sker 

der så med vores største succes. 

Der er selvfølgelig både tilhængere og 

modstandere, når det gælder deltagelsen af 

spillere fra 5. hovedkreds. 

Tilhængerne siger: ”Flere mulige deltagere 

giver en større og dermed mere spændende 

turnering. Vi kommer til at møde både nye 

og gamle modstandere.” 

Modstanderne siger: ”Turneringen bliver 

for stor og uoverskuelig, og dermed mister 

den sit hyggelige præg. Kørselsafstandene 

bliver for store, specielt for de sydlige 

klubber. Begge dele vil betyde, at færre fra 

vores hovedkreds vil deltage.” 

Der var både tilhængere og modstandere 

ved hovedkredsmødet i februar – klart flest 

tilhængere. 

Der bliver 7 afdelinger i år. Udvalget har 

prøvet at lægge årets afdelinger med stor 

geografisk spredning, og det må man sige 

er lykkedes. Her er datoer og arrangørklub: 

I næste spalte er indbydelse og datoer: 

Jeg håber, at rigtig mange deltager – og 

prøv nu at få de unge mennesker mere 

med. 

 

Tilmelding og spørgsmål til Tønder 

Byturnering (Indbydelse i næste spalte) 

kan ske via mail – findes på hjemmesiden. 

Man kan også kontakte klubbens formand 

Niels Falsig, på tlf 7472 3015 

 

SydGrandPrix 2009-10 

 

Program for de 7 afdelinger, hvor der hver 

gang startes kl. 09.30: 

 

Afdeling dato arrangør 

SGP-1 26. sept.  Tønder                            

SGP-2 24. okt. Springeren 

Kolding      

SGP-3 14. nov. Ribe 

SGP-4 28. dec. Vojens 

SGP-5 23. jan    Esbjerg 

Skakforening   

SGP-6 27. febr. Evans Vejle 

SGP-7 24. marts Gråsten/Alssund 

 

Klubberne sørger selv for indbydelse, 

turneringsledelse osv. Fra indskuddene går 

20 kr pr spiller til den samlede slutpræmie 

for alle på nær skoleskakspillerne, hvorfra 

der kun trækkes 10 kr. Disse beløb 

overføres til Svend Erik Kramer, der har 

påtaget sig jobbet som kasserer for SGP 

også i den kommende sæson. 

Klubberne fastsætter selv størrelsen af 

indskud til de enkelte stævner. Reglement 

er offentliggjort på hjemmesiden for 4hk.  

SGP-udvalget 

9. juni 2009.    

 

Tønder Byturnering 

 

afvikles i år på følgende mandage: 

7., 14., 21., og 28. sept., 5., 19. og 26. okt., 

alle med start 19.30, med mindre spillerne 

aftaler andet. Lokalet er åbent fra kl 19. 

Vanen tro er det en koordineret EMT, og 

Spilletiden er 2 timer til de første 40 træk 

og ½ time til resten. 

Se mere på Tønder hjemmeside:  

www.tonder-net.dk/tsk . 

Medlemmer fra andre klubber er hjerteligt 

velkomne! 

 

http://www.tonder-net.dk/tsk
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Gråsten Slot                                         Brundlund slot i Aabenraa                        Sønderborg slot        

  

Med ovenstående 3 slotte som vartegn inviterer skakklubberne i Gråsten ,Aabenraa og 

Sønderborg til  ÅBEN koordineret  EMT 2009. 

 

Turneringens Sponsor  er 

   

WATCH ME - Mona & Ejvind 
Ambøg 
Østervang 2 
6230 Rødekro 
Mail: watchme@mail.dk 
Hjemmeside: www.watchme.dk 

 

 

Partierne spilles på følgende 7 aftener: 

1.runde: torsdag den 17.sep. i Aabenraa 

2.runde: torsdag den 24.sep. i Gråsten 

3.runde: tirsdag den 29.sept. i Alssund 

4.runde: torsdag den 08.okt. i Aabenraa 

5.runde: torsdag den 22.okt. i Gråsten 

  6.runde: tirsdag  den 27.okt. i Alssund        

  7.runde: torsdag den 12.nov. i Aabenraa   
 

  Turneringsreglement:  

  Der spilles efter FIDE’s og DSU’s Regler, for så vidt de ikke strider imod nedenstående. 

 

  Tilmelding ! Senest den  11. sept.  til én af nedennævnte personer. 

 

  Turneringsform : Der spilles i 8 mands grupper. Sidste gruppe evt. som monrad. 

 

  Betænkningstid: 

  For alle klasser:  2 timer pr. spiller til hele partiet. 

mailto:watchme@mail.dk
http://www.watchme.dk/
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  Afbud skal gives til turneringslederen Broder Petersen senest 2 dage før den fastsatte 

spilledag,( medmindre særlige forhold gør sig gældende). 

  Alle hængepartier/udsatte Kampe skal være afviklet før sidste spillerunde 

 

  Udsatte kampe afvikles privat eller torsdag d.05.11. 09 / tirsdag d.10.11.09 

  Turneringleder Broder Petersen skal have besked  senest dagen efter den ordinære                

  spilledag, om hvornår/hvordan hængepartiet afvikles.            

  Det er den afbudsgivende spiller, der skal sørge for, at partiet bliver afviklet og at 

  turneringslederen får besked herom. 

 Turneringskomite: Den Sønderjyske turneringskommite. 

 

 Spillestart: 19:00 

 

  Indskud:  

  Seniorer:                         130 Kr. 

  Juniorer/ Pensionister:    100  Kr. 

 

   Turneringsledere:             

      Hansjørgen Clausen             Uwe Hansen          Broder Petersen 

      Æbelhaven 5                      Solsortevej 16, hjordkær            Goethesgade 7 

      6320  Egernsund                  6230 Rødekro                             6400 Sønderborg 

      Tlf: 74442298                      Tlf: 74666821                             Tlf:       74426411 

      E-mail:              E-Mail:                 

     Majbritclausen@email.dk   Uuhansen@yahoo.dk 

 

  Præmieliste (afhængig af deltagerantal) 

   Mester.                                                        Basis 1. 

1. Præmie : WATCH ME –Ur (*)  1. Præmie: WATCH ME –Ur (*)        

2. Præmie : 400.- kr.  2. Præmie: 400.- kr. 

3.  Præmie   200.-  kr.                                3. Præmie  200.- kr. 

  Basis 2.                                                         Basis 3. 

1. Præmie : WATCH ME –Ur (*)       1. Præmie: WATCH ME –Ur (*) 

2. Præmie : 400.- kr.  2. Præmie: 400.- kr. 

     3.  Præmie : 200.-  kr.                                3. Præmie  200.- kr. 

  Basis 4.                                                         Basis 5. 

1.Præmie : WATCH ME –Ur (*)        1. Præmie: WATCH ME –Ur (*) 

2.Præmie : 400.- kr.   2. Præmie: 400.- kr. 

     3.Præmie : 200.- kr.                                   3. Præmie: 200.- kr. 

 

  Den endelige præmieliste vil være tilstede efter første spillerunde. 

  På klubbernes  vegne vil vi hermed ønske jer alle en rigtig god Slotsturnering 
(*) Første præmien for alle grupper er et ur:  

mailto:Majbritclausen@mail.dk
mailto:Uuhansen@yahoo.dk


Kalender. 
 

Tirsdag den 1. sep. Ribe Bymesterskab 1 

Mandag den 7. sep. Tønder byturnering 1 (Indbydelse i blad) 

Tirsdag den 8. sep. Ribe Bymesterskab 2 

Lørdag den 12. sep. Grænsespringeren – Dansk/tysk 

juniorarrangement. (Se indbydelse s. 22 i blad nr. 50) 

Mandag den 14 sep. Tønder byturnering 2 

Tirsdag den 15. sep. Alssund åben efterår 1 

  Ribe Bymesterskab 3 

Torsdag den 17. sep. Slotsturneringen 1 (Indbydelse i blad) 

Mandag den 21. sep. Tønder byturnering 3 

Tirsdag den 22. sept. Alssund åben efterår 2 

  Ribe Bymesterskab 4 

Torsdag den 24. sept. Slotsturneringen 2 

Lørdag den 26. sep. SydGrandPrix 1 i Tønder 

Mandag den 28. sep. Tønder byturnering 4 

Tirsdag den 29. sept. Slotsturneringen 3 

  Ribe Bymesterskab 5 

Mandag den 5. okt. Tønder byturnering 5 

Tirsdag den 6. okt. Alssund åben efterår 3 

  Ribe Bymesterskab 6 

Torsdag den 8. okt. Slotsturneringen 4 

Mandag den 19. okt.  Tønder byturnering 6 

Tirsdag den 20. okt. Alssund åben efterår 4 

  Ribe Bymesterskab 7 

Torsdag den 22. okt. Slotsturneringen 5 

Lørdag den 24. okt. SydGrandPrix 2 i Kolding 

  Ribe Bymesterskab 8 

Mandag den 26. okt. Tønder byturnering 7 

Tirsdag den 27. okt. Slotsturneringen 6 

Lørdag den 31. okt. De sønderjyske mesterskaber i skoleskak. 

Søndag den 8. nov. Divisionsturneringen 

Tirsdag den 10. nov. Alssund åben efterår 5 

Torsdag den 12. nov. Slotsturneringen 7 

Lørdag den 14 nov. SydGrandPrix 3 i Ribe 

Søndag den 22. nov. Divisionsturneringen 

Tirsdag den 24. nov. Alssund åben efterår 6 

Lø+sø d. 28.+29. nov. DM i skoleskak i Odense 

Søndag den 6. dec. Divisionsturneringen 

Tirsdag den 8. dec. Alssund åben efterår 7 

Mandag den 28. dec. SydGrandPrix 4 i Vojens 

Søndag den 10. jan. Divisionsturneringen 

Lørdag den 23. jan. SydGrandPrix 5 i Esbjerg 

Søndag den 31. jan Divisionsturneringen 

Mandag den 8. feb. Sønderjysk EMT 1 (I Tønder) 

Søndag den 21. feb. Divisionsturneringen 

Mandag den 22. feb. Sønderjysk EMT 2 

Lørdag den 27. feb. SydGrandPrix 6 i Vejle 

Søndag den 7. marts Divisionsturneringen 

Mandag den 8. mar. Sønderjysk EMT 3 

Mandag den 15. mar. Sønderjysk EMT 4 

Mandag den 22. mar. Sønderjysk EMT 5 

Tirsdag den 30. mar. Påskelyn i Løgumkloster 

Tirsdag den 13. apr. Løgumkloster byturnering starter. 

Lørdag den 24. apr. SydGrandPrix 7 i Gråsten/Sønderborg 

 

(Jeg har endnu kun datoer for divisionskampene, men M-rækken 

plejer at spille på de samme dage, og de øvrige rækker plejer at 

spille ugen forud. D-rækken kendes ikke) 


