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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 
 

Flytninger. 

 

Løgumkloster Skakklub er fra starten af 

indeværende sæson flyttet: 

 

Spillestedet er nu Nørre Løgum 

Centralskole, Nørregade 52 (indgang fra 

skolegården). 

Hjemmesiden er nu: 

http://ottsen.org/klosterskak/ 

 

Vejen skakklub er også flyttet. De spiller 

nu på Fredrik d. 7's gade 3A, Lok. C, 

Vejen. 

Klubaften om mandagen, men holdkampe 

spilles om tirsdagen. 

 

 

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
http://ottsen.org/klosterskak/
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Indbydelse til Generalforsamling 27.2.2010 

 

 

Dagsorden: 

  

1.Valg af dirigent 

2.Formandens beretning.  

3.Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.  

4.Indkomne forslag 

5.Valg 

 a: Valg af FU medlemmer: På valg er Hermann Petersen, Hansjørgen  

 Clausen og Jens Carl Petersen. Hansjørgen Clausen og Jens Carl Petersen  

 modtager genvalg. 

 b: Valg af suppleant til FU.  . Susan Clausen modtager genvalg. 

 c: Valg af kritisk revisorer. På valg er Gert Jöhnk, som forventes at modtage  

 genvalg.  

d: Valg af revisorsuppleant. Svend Erik Kramer forventes at modtage  

genvalg. 

6.Sønderjysk Enkeltmands Turnering. 

Det blev i 2009 vedtaget, at rammerne omkring Sønderjysk EMT fastlægges af turne-

ringsarrangøren. Denne beslutning bør fastholdes, så arrangører  ved, hvad de byder ind 

til.  

4. HK's tilskud til Sønderjysk EMT kan drøftes.  

 2010 Tønder 

 2011 Vojens 

 2012 Alssund 

 2013 ? 

 2014 lægger Gråsten billet ind på. 

7.Holdturneringen  

 Fusionsudvalgets forslag til fælles holdturnering med 5. Hovedkreds  

 fremlægges til godkendelse.  

 Karsten Fyhn redegør for holdturneringen i 4. HK indtil nu. 

8.Pokalturneringen 2010.  

9.Ungdomsaktiviteter 

 Svend Erik Kramer  bedes fortælle om Bovs juniorarbejde. 

 Forslag: Juniorsamlinger for 4. Hovedkreds. Form, tid og sted drøftes i FU. 

10.Fastsættelse af kontingent – forventes uændret. 

11.Eventuelt 
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FU møde 5. September 2009 i 

Sønderjysk skak. 

Søren Krabbenhøft   fork. af red.   

 

Deltagere:  

Kai Bjørnskov, Søren Krabbenhøft og 

Hansjørgen Clausen. 

Jens Carl Petersen, Herman S Petersen og 

Susan Clausen fraværende med Afbud 

Siden Sidst:  

Vejen Skakforening er blevet skiftet 

klublokaler, af en kommune der arbejder 

langt over inkompetence-grænsen. 

Ved Ungdoms-DM deltog Jørgen og 

Sebastian fra Graasten. Jørgen fik to 

partier vist online, beretter en stolt fader. 

Slotsturneringen har fået sig en præmie-

sponsor; Ambøll der leverer ure a´ 1800,-. 

Holdturneringen – Præmier  

FU besluttede at bibeholde satserne for 

præmier i Mester-A-B-C. D-rækken skal 

være udgiftsneutral og da indskuddet er 

lille, så bliver præmierne det også, så det 

bliver det halve i forhold til resten. 

Holdturneringsindbydelsen blev godkendt. 

Økonomi: 

Kassereren havde fremsendt hovedtal; 

Hovedkredsens likvide formue er på små 

50.000,-. 

Tjele 2009 (Hansjørgen) 

Her lagde Kai ud med at fortælle om den 

juniorspillerflugt der har fundet sted i Ha-

derslev. Juniorlederens øjenbryn krøb tæt-

tere og tættere sammen. Det ser nu ud til at 

vi stiller et endog meget blødt hold i år. Til 

gengæld arbejdes der hårdt på at vi får en 

pige med i år. Ellers er alt som sædvanligt, 

vi kører i bus, og får sukkerchok på vej 

derop. 

Referat fra HB-møde: 

HB har for divisionsturneringen bestemt at 

man kan komme op til en time for sent, 

uden at tabe partiet, til gengæld må der 

ikke sættes reserver ind efter kampstart. 

DM 2010 bliver i Hillerød og girafgruppen 

spiller 10 mand - alle mod alle. 

Melding fra 5. HK: 

Næste møde i udvalget er 22 September, 

hvor der skal laves reglement for hold-

turneringen 2010-11. det forventes at blive 

problemfrit, da der ligger et godt forarbej-

de bag, og at begge generalforsamlinger 

har godkendt planerne 

Kalenderen 2009 -10: 

Kalenderen blev gennemgået. D-række-

datoer blev fastlagt, 7.November og 6. 

Februar. Generalforsamling 27. Februar. 

Medlemskampagne: 

Gråsten har rundkastet en flot skrivelse til 

Sjov i Sottrup. Så er der kulturnat hvor der 

bliver aktivitet på biblioteket. 

Så er der simultan 11. oktober i Vojens, 

med ingen ringere end vores formand. 

Kan FU hjælpe mere med medlemskam-

pagnen. Den sidste mulighed ligger nok i 

at bruge lokalpressen meget mere. 

Det fantastiske arbejde Bov ligger for 

dagen, må kunne bruges andre steder. Det 

undersøges om Svend-Erik Kramer kan 

formastes til at give et indlæg på General-

forsamlingen. FU må nok betegnes som 

lettere modløse; skakserveren giver ikke 

meget mening, så det ser ikke så lyst ud. 

Lederekruttering: 

Kai har afviklet et kursus i Kolding, der 

var 4 deltagere. Kurset i Slagelse er blevet 

aflyst, der kom kun to. De vil blive invite-

ret med til Randers, hvortil flere fra Århus 

har meldt sin ankomst. Kai har mailet til 

samtlige medlemmer af bestyrelsen i 

Dansk Skole Skak; der har ikke været 

megen respons. Det er tungt, men med 

enkelte lyspunkter i Hovedkredsen. 

Hjemmesiden: 

Den halter, men det ville være rart om folk 

brugte den noget mere. 

4. HK Nyt: 

Der er for få klubber der bruger bladet, 

men Helge skal have stor ros for sit 

arbejde.  
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Resultater fra Grænsespringeren 2009  

Svend Erik Kramer, Bov Skakklub. 

 

Et af sæsonens største skakarrangementer i 

hovedkredsen Grænsespringeren 2009, 

blev lørdag, den 12. september  afviklet i 

den danske idrætshal i Flensborg med hele 

48 deltagere fra Eckernförde i syd til Ribe 

i nord. 

 De unge mennesker, mellem 8 og 20 år, 

havde stormesterlige forhold i idrætshal-

lens flotte teatersal, og vi troppede op med 

vore fineste brætter, brikker og ure. For en 

dag kom skakken frem i rampelyset, væk 

fra slidte skoleklasser og kældre - og den 

skrevne presse på begge sider grænsen la-

vede fine artikler op til starten. Så jo, selv 

om det har været et stort arbejde - alt skal 

jo laves dobbelt - invitationer, pressemed-

delelser etc. både på dansk og tysk, samt 

der desuden været visse ting vi skulle op-

fylde af hensyn til Region Sønderjylland – 

Schleswig, så har samarbejdet mellem de 

to arrangører FSK og Bov fungeret næsten 

forbilledlig fra start til mål. 

Det er et imponerende syn, at se så mange 

unge spille skak samt med hvilken begej-

string, der gåes til sagen. I de yngste klas-

ser, blev mangen en brik sat i slag, og efter 

en kort rysten på hovedet, blev der fightet 

videre, der kæmpes til sidste brik! 

 

U-10 

1. Dorian Gutschenreiter, FSK 

2. Fridolin Hansen, Schleswig     

 

U-12 

1. Merlin Hansen, Schleswig 

2.-3. Philipp Dreyer, Eckernförde    

2.-3. Lasse Tonnesen, Bov 

 

U-14 

1. Morits Funk, Leck 

2. Hayo Weidung, FSK 

 

U-16 

1. Malte Jensen, FSK 

2. Lars Heidtmann, Bov 

 

U-18 

1. Alexander Koch, Eckernförde 

2. Mark Fensky, Fördegymn. 

 

U-20 

1. Jonas Hasbach, Bov 

2. Klaus Hansen, Ribe 

  

Evaluering på Grænsespringeren 2009 

med fokus på ungdomsarbejdet i 

hovedkredsen! 

Svend Erik Kramer, Bov Skakklub. 

 

Man skal som bekendt evaluere på et ar-

rangement snarest efter dets afholdelse – 

for rigtig at kunne huske såvel de gode 

som dårlige tiltag og oplevelser. 

Lad det være sagt med det samme Grænse-

springeren 2009 blev en større succes, end 

arrangørerne – FSK og Bov havde turdet 

håbe på – for at sige det lige ud, så gam-

blede vi noget, tog chancen og blev beløn-

net! 

Vi lavede den turnering, der kunne laves 

ud fra de givne forudsætninger og ikke 

mindst den turnering, vi kunne få tilskud 

til. Men det var jo bestemt ikke den tur-

nering, der kunne have samlet flest delta-

gere i regionen, for med et budget på små 

kr. 10.000  kan der bestemt laves meget 

godt skak! 

Som arrangør spekulerer man altid på – 

hvor skal deltagerne egentlig komme 

fra? Ikke mange klubber i 4. HK har unge 

mennesker i det hele taget og slet ikke i 

større antal, og det samme gør sig desvær-

re også gældende hos vore naboer syd for 

grænsen. Her har de også store byer som 

Husum og Niebüll for at nævne nogle, 

hvor der slet ingen ungdomsskak er – og 

det samme gælder jo i 4. HK for Aabenraa, 
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Sønderborg, Vejen, ja selv Gråsten har jo 

kun ganske få unge. 

Tønder, Ribe og ikke mindst Vojens med 7 

tilmeldinger hjalp os meget. Man skal be-

stemt ikke tage fejl af en klub som Vojens, 

under DSU står de opført med 9 medlem-

mer, men de har jo mindst lige så mange 

unge mennesker som man så kan lægge til, 

og som klub er de jo således pludselig lige 

så store som mellemklubberne Vejen, 

Aabenraa, Gråsten og Alssund, men med 

en helt anden fremtidsudsigt.   

 

En skakklub vil altid kun have 

eksistensberettigelse, såfremt den 

forstår at følge med tiden!  

Og den tid, hvor kredsens skoleskak blev 

drevet af og på skoler, er for længst forbi, 

der er noget tilbage i Haderslev, men alle 

andre steder er det klubbernes ansvar og 

opgave at formidle skakspillet videre til 

ungdommen.  

Jeg har skrevet det før, men det strammer 

jo mere og mere til flere steder, så hvis 

klubberne i 4. HK skal overleve, bliver 

man altså nødt til aktivt at gøre noget for at 

fremtidssikre sin klub, en af de oplagte 

måder er ved at tilbyde skak for unge. Det 

er bestemt et ganske hårdt og slidsomt ar-

bejde, men vor erfaring er, at tilbydes, der 

skakundervisning til unge, er de meget in-

teresserede og skal nok møde op. 

Der findes faktisk ingen undskyldning for 

ikke at have en ungdomsafdeling i skak-

klubben. Enhver fodbold- , håndbold- eller 

badmintonklub har en ungdomsafdeling, 

her har man fundet ud af, uden går det ikke 

– og det gør det jo faktisk heller ikke in-

denfor skak!    

 

Så, hvis I alle får nogle flere unge 

medlemmer i sæsonens løb og dermed 

nogle potentielle deltagere til en 

Grænsespringer 2010, skal vi gøre alt for 

at finde midlerne hertil.

 

 

Svend Eriks budskab er klart og alvorligt. Så alvorligt, at Generalsekretæren i Dansk 

Skoleskak, Mads Jacobsen, kom til ledermøde i Åbenrå onsdag den 4. november.  

Der kom, efter hvad jeg har hørt, ikke ret meget ud af mødet, da der ikke deltog ret 

mange. 

 

Ovenpå dette triste budskab, så er det tiden med lidt muntert. Broder har sendt følgende 

stribe til mig: 
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NM for SENIORER. 

Erik Asmund, Gråsten. 

 

Sidst i september - i 9 dage - afvikledes 

NORDISK MESTERSKAB FOR SENIO-

RER i Fredrikstad i Norge. 

Det var en 9-runders turnering efter 

Schweizer-system. 

Blandt 40 deltagere var 4 fra Danmark 

med Pouelsten Holm Grabow (Elo 2204) i 

front. Endvidere pers, medlem, Peter Niel-

sen (Elo 1894) og 2 fra Gråsten, nemlig 

Ernst J. Jessen og Erik Asmund (begge 

med Elo 1777). 

Vi to - fra Gråsten og 4. HK - deltog, både 

for oplevelsens skyld og for at lære af de 

dygtige deltagere, bl.a. ved at få mulighed 

for at følge nogle meget kvalificerede slut-

spil. 

Feltet førtes an af den finske GM Heikki 

Westerinen, som da også blev Nordisk 

Mester med 8 af 9 point ( 7 vundne og 2 

remis). Forrest lå også meget stærke folk 

fra Sverige, Norge og Island, og i bredden 

prægedes turneringen af i alt 26 nord-

mænd. 

Ingen modstander skal undervurderes, og 

slet ikke de norske spillere. Deres na-

tionale rating-skala begynder flere hundre-

de point lavere end i Danmark, så en nord-

mand med rating 1500 kunne nemt have 

1750 som dansker. 

E.J. Jessen opnåede 4½ af 9 (2 vundne og 

5 remis), og følgende parti viser, at der 

trods mange remis’er blev kæmpet solidt - 

måske ikke altid fejlfrit, men hårdt spil på 

godt og ondt -: 

 

Ernst Jessen, Danmark 

Jan Arne Bjørgvik, Norge 

Noter: Helge Andersen 

 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 Bird-

forsvaret - sjældent spillet men ikke 

nødvendigvis dårligt. min gamle 

teoribog siger at Sxd4 er bedst. 4.¥c4 

¥c5 5.c3 Her er det nok bedre bare at 

fortsætte udviklingen med 5. Sc3. 

5...¤xf3+ 6.£xf3 £f6 7.£xf6 ¤xf6 

8.d3 h6 9.¤d2 0–0 10.h3 c6 11.0–0 a6 

12.¤f3 d5 13.exd5 cxd5 14.¥b3 ¥d6 

15.¥e3 ¥d7 16.d4 e4 17.¤e5 ¥e6 

18.f3 exf3 19.¤xf3 ¤e4 20.¦ad1 b5 

21.¤d2 f5 22.¥f4 ¥e7 23.¤xe4 fxe4 

24.¥e3 ¢h7 25.¦xf8 ¦xf8 26.¦f1 

¦xf1+ 27.¢xf1 ¢g6 28.¥d1 ¥g5 

29.¢e2 ¥xe3 30.¢xe3 ¢g5 31.b3 

¢h4 32.c4 dxc4 33.¢xe4 g6 34.d5 

¥f7 35.bxc4 bxc4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.¥f3 [ 36.d6 ¥e8 37.¥g4 ¢g3 ( 

37...h5 38.d7 ¥xd7 39.¥xd7 Vinder 

nemt.) 38.d7 ¥xd7 39.¥xd7 ¢xg2 

40.¢d4 Vinder nemt.] 36...¥e8 

37.¢d4 ¥b5 38.¥e4 [ 38.d6 ¢g5 

39.¥e2 c3 40.¥xb5 c2 41.d7 c1£ 

42.d8£+ ¢f4 ( 42...¢f5 43.¥d7+ ¢f4 

44.£h4#) 43.£h4+ ¢f5 44.¥d7#] 

38...¢g5 39.g3 ¢f6  ½–½ 

 

Erik skriver følgende slutkommentar til 

partiet: ” Ernst tog imod remis. Måske 

kunne han have vundet ved at fortsætte 

med. 40. Kc5, men alle muligheder er jo 

åbne ved aften-analyse på værelset.” 
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Jeg opnåede 4 af 9 (1 sejr og 6 remis). Jeg 

spillede vist ikke min bedste turnering, 

men var dog især meget tilfreds med mit 

første parti: 

Erik Asmund, Danmark 

Leif Svensson, Sverige 

Noter:Helge Andersen 

 

1.c4 c5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 d5 4.cxd5 

¤xd5 5.¥g2 ¤c7 6.d3 e5 7.¥d2 

Hvorfor ikke straks til e3? 7...¤c6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.¥xc6+!? Det ser mærkeligt ud at 

afgive sin gode løber for hesten, men 

svækkelsen af sorts dronningefløj er 

markant. Erik formår flot at dreje partiet 

hen på svækkelsen af sorts dron-

ningefløj, fremfor svækkelsen af hans 

egen kongefløj. 8...bxc6 9.¤f3 f6 

10.£c2 Ideen er helt klar - Erik kigger 

på c5. 10...¥e7 11.¥e3  Nu kom den 

endelig til e3! 11...¤e6 12.¤e4 0–0  

 

Hvis man vil se mere om turneringen 

kan man klikke ind på hjemmesiden: 

http://www.sjakk.net/nordisk-2009/ 

 

(Erik er med på et af billederne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.0–0 [ 13.¤xc5? £a5+ 14.¤d2 ¥xc5–

+] 13...£b6 14.¦fc1 ¥d7 15.b3 [ 

15.¤xc5 ¥xc5 16.¥xc5 ¤xc5 17.£xc5 

£xb2 18.£c4+ ¢h8 19.d4 Var en 

anden og måske bedre mulighed for 

hvid. Måske er Erik tilfreds med det 

sikre.] 15...¤d4 16.¤xd4 cxd4 17.¥d2 

¦fc8 18.¤c5 ¥xc5 19.£xc5 £xc5 

20.¦xc5 ¢f7 Erik Asmund skriver: 

"Her tilbyder den sympatiske svenske 

mesterspiller REMIS. Måske står jeg 

faktisk en smule bedre end ham, men 

efter at have fulgt flere af Leif's slutspil 

senere i turneringen er jeg glad for, at 

jeg accepterede. Jeg vidste jo også på 

dette tidspunkt, at Leif ved EM i 

Slovenien - på bedre korrektion - blev 

placeret som bedste skandinav. " ½–½ 

http://www.sjakk.net/nordisk-2009/
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SydGrandPrix 

 

Det nye er, at vennerne fra 5. hovedkreds 

deltager i år. Næste år bliver holdturnerin-

gerne også slået sammen. 

De første 3 runder af SydGrandPrix er 

afviklet.  

Den første blev afviklet i Tønder. På 

Tønders hjemmeside har Niels Falsig 

skrevet følgende: 

 

SydGrandPrix 2009 startede i dag med 

Tønder som vært. Der var 56 deltagere, 

heraf 7 fra Tønder. SGP nu er et fælles 

anliggende for både 4. og 5.hk, og det 

kunne ses på opbakningen, selv om 4hk 

denne første gang dominerede kraftigt 

antalsmæssigt, men 5hk’s deltagelse var 

især tydelig på de præmiegivende pladser. 

Der spilledes i 3 store monradgrupper.  

Topplaceringerne i Monradgruppe A 

(mesterkl + 1kl, 21 deltagere):1-2 Gunnar 

Pedersen, Esbjerg,  og Henrik Svane, 

enkeltmedlem (Horsens), med 5½ points 

foran Poul Flemming Fries Nielsen, 

Esbjerg, 5 points , Hartmut Klemmt, Bov, 

og Richard Ebbesen, Kolding, begge 4½ 

points. Bedste spiller fra 1. kl. blev Dennis 

Munksgård, Jerne, med 3½. 

Monradgruppe B (2. + 3. kl 20 deltagere) 

blev vundet sikkert af Jørgen Clausen, 

Gråsten, med 6 points foran Svend 

Michaelsen, Esbjerg, med 5½, og Lennart 

Wiig, Fredericia, med 5 points og Nahmen 

Christiansen, Fribonden, med 4½ points. 

Monradgruppe C (4. kl + skoleskak 15 

deltagere) blev vundet af Jorge Lindenau, 

Bov, med 6 points foran Ken G. Jørgensen, 

Vojens, med 5½. Skoleskakspillerne bed 

rigtig godt fra sig, og nogle af de helt nye 

og meget unge har fået et kraftigt boost i 

ratingtallet.   

 

Næste runde blev spillet i Kolding. Niels 

Falsig har skrevet følgende på hoved-

kredsens hjemmeside: 

 

Den 24. okt. 2009 var dagen, hvor 

SydGrandPrix-toget nåede ind i 5hk -  og 

det sås tydeligt på deltagernavnene og på 

præmietagerne!  Springeren Kolding var 

arrangør med Richard Ebbesen og hans 

stab som flittige og dygtige tilrettelæggere. 

Mange spillere fra Kolding og Vejle stod 

på, og sammen med dem nogle stærke 

navne uden for hovedskredsen, som dog 

ikke kan deltage i fordelingen af GP-points 

og de samlede slutpræmier.  

Mesterklassen var stor med 13 deltagere - 

og meget stærkt besat! Vinder blev super-

talentet Mads Andersen fra Skanderborg 

med 6 points foran Carsten Bank Friis fra 

Læseforeningen, Odense, med 5½.  

1. klasse blev vundet af Jørgen Stald fra 

Springeren med 5 points, mens Ole Grim-

strup, Kolding Skakforening, og Maxim 

Konstantinov, Evans Vejle, delte 2. plad-

sen med 4½.  

2. klasse gik til Henrik Feldborg, Gråsten 

med 6 points, foran Karsten Pedersen, 

Springeren med 5½.  

3. klasse havde to stærkt scorende spillere 

i toppen: Tommy Hansen, Springeren, med 

6½ points, og Lennart Wiig, Fredericia 

med 6.  

4. klasse vandtes af Rasmus Nissen, 

Springeren, og Susan Clausen, Gråsten, 

der begge scorede 4 points.  

Skoleskakklassen bestod denne gang kun 

af 3 spillere, og her vandt Jacob Gejl 

Jørgensen, Vojens. 

Det blev et fint og hyggeligt stævne, og 

allerede nu er vi oppe på 90 spillere, der 

har været med i mindst en afdeling.  Det 

bliver spændende at følge fortsættelsen! 
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Den 14. november blev 3. runde spillet i 

Ribe. Her deltog kun 24 spillere, som blev 

fordelt i 3 8-mands grupper. 

Mester og 1. spillede i samme gruppe. 

Dennis Munksgaard fra 1. klasse vandt 

suverænt gruppen med 6½ point. Herefter 

fulgte 2 mesterspillere – Ole Østergaard 

med 5½ og Henrik Svane med 5. 

Førstepladsen blev først afgjort i sidste 

runde, hvor Dennis slog Henrik. 

2. og 3. klasse spillede også i samme 

gruppe. Igen blev det en spiller fra laveste 

gruppe, som vandt. Peter Jordt vandt med 

6½ point. Han blev tæt fulgt af Lennart 

Wiig, som sluttede med 6. Lige efter de 2 

kom Brian Hamann med 5. Der var 

spænding til sidst i gruppen, idet de 3 

øverste mødtes i de 3 sidste runder. 

Førstepladsen blev afgjort i sidste runde, 

hvor Peter slog Brian. 

I den sidste gruppe spillede 4. klasse og 

skoleskak. Gruppen udviklede sig til et 

opgør mellem 3 spillere: Kristine G. 

Jørgensen, Ken G. Jørgensen og Dario 

Isler. Kristine slog Ken, Ken slog Dario og 

Dario slog Kristine.  

Ken og Dario vandt resten af deres partier, 

mens Kristine måtte nøjes med remis i 1. 

runde. Det betyder, at Ken og Dario deler 

førstepladsen med hver 6 point, mens 

Kristine bliver nummer 3 med 5½ point. 

 

Den samlede stilling er i skrivende stund 

endnu ikke udregnet og lagt på nettet.  

Hvis man vil se den samlede stilling efter 3 

runder, så kan man kigge på 

hovedkredsens hjemmeside eller på 

Tønders hjemmeside. 

Her kan man også følge stillingen efter 

fremtidige runder. Da Niels Falsig laver 

udregningen, så kommer stillingen normalt 

først på Tønders hjemmeside, som er: 

 

http://www.tonder-net.dk/tsk/ 

Debatoplæg. 

Skal indskud og præmier være store 

eller små – for bredden eller eliten? 

 

I Tønder og Ribe tog man 100 kr. i 

indskud, mens man i Kolding tog 150. Da 

man fra indskuddet skal trække 20 kr., som 

går til den fælles præmiepulje, så giver det 

en pæn forskel (62,5 %) i de penge der er 

til præmier.  

Det betød selvfølgelig små præmier i 

Tønder og Ribe, mens der – specielt i øver-

ste gruppe – var store præmier i Kolding. 

De store præmier gør turneringen attraktiv 

for de rigtig stærke spillere, men om det 

var den store førstepræmie på 1000 kr., 

som trak stortalentet Mads Andersen til 

Kolding, ved jeg naturligvis ikke. Han tog 

i øvrigt præmien med tilbage til Skander-

borg. 

 

Det er ikke fordi jeg har noget imod store 

præmier, men når jeg melder mig til en 

turnering, kigger jeg ikke på, om 

førstepræmien er 300 eller 1000 kr.  

Skak er for de fleste af os alligevel en 

underskudsforretning, specielt nå man 

tager kørselsudgifterne med. 

Indskuddets størrelse kan derimod godt få 

mig til at melde fra. Hvorfor give 150 kr. 

for en hyggelig dag, når den fås et andet 

sted til 100 kr. 

 

Hvad mener du? 

 

Giv din mening til kende i bladet eller på 

hjemmesiden – så ved turneringslederne, 

hvad de skal gå efter! 
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Tønder byturnering 2009.  

 

I år deltog 18 spillere. 10 fra Tønder, 4 fra 

noboklubben Løgumkloster og 4 fra den 

meget turneringsaktive klub Gråsten. 

Det blev overraskelsernes turnering. 

Storfavorit var forsvarende bymester 

Helge Andersen. Hans start var imidlertid 

katastrofal med 1 point i de første 4 runder. 

Så skulle man tro, at gruppens anden mes-

terspiller, Christian Karstensen, ville slå 

til, men han spillede også en elendig turne-

ring. Se bl.a. nedenstående parti, hvor han i 

få træk taber til John Kristoffersen. John 

spillede en god turnering og sluttede lige-

som Christian med 3 point. 

Bymester blev i år – lidt overraskende – 

men fuldt fortjent Niels Falsig. Niels 

spillede en rigtig god turnering, og havde 

afgjort det hele inden sidste runde. Her 

kom han aldrig rigtig fra start og tabte til 

Hans Valdemar Hansen. Hans Valdemar 

spillede en god turnering med både op- og 

nedture. Han slog Niels og Kristian, mens 

han tabte til John Kristoffersen. Han slutte-

de på 3. pladsen. 

Nummer 2 blev Kaj Elkjær Larsen. Han 

spillede en solid turnering og gik som ene-

ste ubesejret igennem, selv om han var rys-

tet et par gange. Han sluttede af med at gi-

ve Hansjørgen Clausen en slutspilslektion.  

 

Slutstillingen i mesterskabsklassen: 

1. Niels Falsig  5½ 

2. Kaj Elkjær Larsen  5 

3. Hans Valdemar Hansen, Løgum 4½ 

4. Helge Andersen  4 

5. Christian Karstensen 3 

5. John Kristoffersen, Gråsten 3 

7. Hansjørgen Clausen, Gråsten 2½ 

8. Jens Carl Pedersen  ½ 

 

Jens Carl plejer at tabe en masse partier i 

øverste gruppe eller vinde gruppe 2. Han 

tager det dog med højt humør og udtalte 

før en af runder: ”Jeg er kun med her, for 

at I andre kan få point.” 

 

I gruppe 2 slog Tønders stortalent Peter 

Jordt til. Han vandt med 6 point, og det 

betyder en ratinggevinst på næsten 400. 

2. og 3. pladsen gik til Gråsten. Jesper 

Kallesen blev nummer 2, mens Bobby 

Christiansen blev nummer 3.  

 

Slutstillingen i basisgruppen: 

1. Peter Jordt  6 

2. Jesper Callesen, Gråsten 5 

3. Bobby Christiansen, Gråsten 4½ 

4. Holger Schmidt, Løgumkloster 4 

4. Nis Madsen, Løgumkloster 4 

6. Nis P. Jollmann  3½ 

7. Jens P. Jensen, Løgumkloster 3 

8. Edlef Bucka-Lassen  2½ 

9. Peter M. Jensen  2 

10. Rolf Zömbick  ½ 

 

En lektion i Marshall: 
 

Christian Karstensen, Tønder 

John Kristoffersen, Gråsten  
 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 b5 

5.¥b3 ¤f6 6.0–0 ¥e7 7.¦e1 0–0 8.h3 

Hovedvarianter siger 8. c3 med det 

samme. 8...¥b7 9.c3  
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d5 John fortsætter i Marshall 

variantens ånd med at ofre en bonde. 

10.exd5 ¤xd5 11.¤xe5? Den bonde 

kan ikke slås i denne variant, og John 

viser effektivt hvorfor. I hovedvarianten 

(uden h3 og Lb7) kan man godt slå 

bonden. 11...¤xe5 12.¦xe5 ¤f4 13.d4 

¤xg2 14.¥e3? Nu kommer tårnet i 

problemer, og springeren kan slå sig 

hjem. 14...¥d6 15.¦h5 g6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.£g4 [ 16.¦h6? ¤xe3 17.fxe3 £g5+ 

18.£g4 £xe3+ 19.¢f1 £xh6–+] 

16...£e7 17.¤a3 [ 17.¥d2 ¤f4 18.¦e5 

¥xe5 19.dxe5 ¤d3 Havde holdt lidt 

længere.] 17...¤xe3 18.fxe3 £xe3+ 

19.¢f1 ¥f3 Hvid er helt færdig og 

opgiver. 0–1 

 

En lektion i slutspil fra sidste runde: 

 

Kaj Elkjær skriver følgende: 

Efter en tårnafbytning på d3 står hvid i 

skak, og sort tilbyder remis. For at være 

sikker på 2.pladsen, skulle jeg helst vinde, 

og det er der ret gode muligheder for, idet 

den hvide konge kan deltage i kampen 

hurtigere end den sorte konge. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Elkjær Larsen, Tønder 

Hansjørgen Clausen, Gråsten 

 

1.¢f1! ¤c5 2.¤xb6 ¤xb3 3.¢e2 ¤c5 

4.¢d2 ¢f8 5.¢c3 ¢e7 6.¢c4 ¢d6 

7.¢b5 ¤b3 8.¤c4+ ¢d5 9.¤xa5 

¤xa5? 10.¢xa5 ¢c5 11.¢a6 ¢c6 

Sort kan ikke holde den hvide konge 

på randen. 12.h4 f6 Med dobbeltbonde 

har sort ingen mulighed for 

bondegennembrud. 13.g3 g5 14.h5 g4 

15.f4 ¢d5 16.¢b6 ¢e4 17.a5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢xe3? [ 17...¢f3 Dette havde været 

en bedre mulighed. 18.a6 ¢xg3 19.a7 

¢h2 20.a8£ g3 21.¢c6 g2 22.£a2 
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¢h1 23.£a1+ g1£ 24.£xg1+ ¢xg1 

25.¢d5 ¢f2 26.e4 fxe4 27.¢xe4 ¢g3 

28.¢f5 ¢f3 29.¢g6 ¢xf4 30.¢xh6 

¢g4 31.¢g6 f5 32.h6 f4 33.h7 f3 

34.h8£ f2 35.£h1 Vinder.] 18.a6 ¢f3 

19.a7 ¢xg3 20.a8£ ¢xf4 21.£g2! 

¢g5 22.¢c5 f4 23.¢d5 f5 24.¢e5 f3 

25.£g3 f4 26.£xf4+ 1–0 

 

Skak er et grusomt spil. 

Nogle gange sidder man og venter på, at 

modstanderen skal opgive – og kort efter 

er man sat mat. 

Det er følgende parti, som er spillet i sidste 

runde i Tønders Byturnering, et godt 

eksempel på. 

 

Nis P. Jollmann 

Edlef Bucka-Lassen  

 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 

¤bd7 5.¤f3 ¤b6 6.e3 ¥d7 7.¥e2 g6 

8.¤e5 ¥e6 9.a4 ¤fd5 10.¥h4 Truslen 

var f6. 10...¤xc3 11.bxc3 ¥g7 12.a5 

¤d5 13.£a4+ c6 14.¦a3 Bonden på 

c3 hang. Hvids brikker står lidt 

mærkeligt. 14...0–0 15.¤xc4 b5 

16.axb6 axb6 17.£xc6 ¦c8 [ 17...b5 

18.£xb5 ¦xa3 19.¤xa3 ¤xc3 20.£c5 

¤xe2 21.¢xe2 ¦e8²] 18.£b5 ¦a8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Db2 bør spilles. Bonden på c3 skal 

dækkes, men det skal ikke være af 

kongen - den skal i sikkerhed efter 

rokade. 19.¢d2 ¦xa3 20.¤xa3 £d6 

21.¤c4 £c7 22.¥g3 £b7 23.¥f3 Sort 

står skidt. 23...£a8 24.¦b1 £a2+ 

25.¦b2 £a1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.¤xb6 [ 26.¥xd5 ¥xd5 27.£xd5 ¦c8 

28.¦xb6 £a2+ 29.¢d3+-] 26...¤xc3 

26...¤xb6 27.£xb6 og sort mangler 

"kun" 2 bønder. 27.¢xc3 £a3+ 

Skakken på c1 eller e1 må være bedre 

- de lokker kongen lidt frem i lyset. 

28.¢d2 ¦d8 Hvis hvid spiller damen til 

b4, så kan sort lige så godt give op. 

29.¥c7 ¥xd4 30.¥xd8 [ 30.exd4 

¦xd4+ 31.¢e2 Kunne godt være spillet 

- hvid har styr på felterne omkring 

kongen.] 30...¥xb2 31.¥d5? 

Tabstrækket - efter Dd3 havde hvid 

stadig stået bedst. 31...£c3+ 32.¢e2 

£c2+ 33.¢f3 [ 33.¢e1 ¥c3+ 34.¢f1 

£d1#] 33...£d1+ 34.¢e4 [ 34.£e2 

¥g4+ 35.¢xg4 £xe2+–+] 34...¥f5+ 

35.¢f4 £g4# 0–1 
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Slotsturneringen. 

 

Slotsturneringen er færdigspillet. I øverste 

gruppe var Frank Petersen storfavorit med 

mere end 200 rating til næste. Frank levede 

flot op til favoritværdigheden og vandt 

med 7 af 7. 

 

Præmietagerne blev: 

Basis 1:  
1. Frank Petersen 7 af 7! 

2.-3. Bent Boisen og Godtfred Sloth 

Jensen 4½. 

Basis 2:  
1. Broder Petersen 4 af 6 

2.-3. Hans O. Hansen og Henrik Feldborg 

3½. 

Basis 3:  

1. Ernst J. Jessen 5½. 

2.-3.Steen Zanchetta og Finn Zanchetta 5 

4.-5. Morten Helms og Uwe Hansen 4½. 

 

I basis 2 udgik Ejvind Ambøg efter 2 

runder – derfor har de kun spillet 6 partier. 

 

Hans O. Hansen 

Broder Petersen 

Noter af Svend Erik Kramer. 

 

1.d4 f5 2.c4 ¤f6 3.¤c3 e6 4.g3 c5?! 

Typisk Broder træk aggressiv fra 

starten, men både Le7 eller Lb4 må 

være sundere 5.e3?! Så får Broder ret, 

skal man gendrive et træk som 4. -, c5 

skal der naturligvis spilles 5. d5! 5…d5 

6.cxd5 ¤xd5 7.¥g2 cxd4 8.£xd4? 8. 

cxd4 må være det rigtige, nu får sort 

foræret et par tempi 8…¤c6 9.£d1 

¤xc3 10.£xd8+ ¤xd8 11.bxc3 ¥d7 

12.¤f3 ¥c6 13.0–0 ¥e7 14.¦b1 b6 

15.¤d4 ¥xg2 16.¢xg2 0–0? Kf7 er 

bedre her, der er ingen grund til at 

flytte kongen helt af vejen, 

dronningerne er væk og der er ingen 

umiddelbar fare. der er snart dømt 

slutspil, hvor en centraliseret konge er 

vigtig 17.¦b3? Sorgløst spillet, hvid 

burde nok have spillet på at fordoble 

tårnene i d-linien, så bør han ikke 

tabe, nu besætter sort linien i stedet. 

Hvid kunne i stedet have udlignet med 

[ 17.f4 ¦c8 18.¥b2 ¢f7 19.¦fd1 og 

stillingen er næsten helt lige] 17…e5! 

18.¤f3 ¤c6 19.¦b5 ¥c5 20.¦d1 ¦fd8 

21.¥d2? Et grimt træk, men OK partiet 

er nok tabt her i forvejen, men det er 

for passivt 21¦d7 22.¦b2 ¦ad8 

23.¦db1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23…g5! Ja, Broder spiller nu på alle 

tangenter 24.¥e1 h6 25.¤d2 ¤a5 

26.¦c2 ¢f7 27.c4 ¤c6 28.¤b3 ¥b4 

29.¥xb4 ¤xb4 30.¦e2 ¦d1 31.¦bb2? 

[ 31.¦xd1 ¦xd1 32.e4! f4 33.c5 Og 

hvid kan stadig håbe på et mirakel] Nu 

er det forbi 31…g4 32.a3 ¤d3 33.¦bd2 

¦b1 34.c5 ¦xb3 35.c6 ¦c3 36.¦c2 

¦xc2 37.¦xc2 ¤e1+   0–1 

 

En hilsen fra Godtfred. 

 

November var i år meget blæsende og 

regnfuld. En tirsdag midt i måneden 

kommer jeg træt hjem. Alt har været 
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trættende. Først skole, så et kursus, vejret 

og det er mørkt før jeg er hjemme.  

Da jeg kold kommer ind, opdager jeg, at 

der ligger et brev – et rigtigt brev med 

frimærke!  

Da jeg ser brevet er fra min gode ven 

Godtfred, forsvinder trætheden, og varmen 

vender tilbage i kroppen. Det er så 

hyggeligt når Godtfred skriver. Jeg åbner 

brevet og læser: 

Her skal du have et parti jeg overværede, 

og fik lov at få, som jeg ville sende til dig. 

Det er hvad man kaldet et knock out parti! 

Det er hvad der kan hænde nu og da, men 

det bliver ikke så tit som vi har set før i 

tiderne! 

Det var jo også noget uhyrligt noget, ja 

man kan næsten skrive uhyggeligt, hvis det 

var selve livet det gjaldt. Det var som at 

blive kvalt langsomt og kun få alt for lidt 

luft. Det var en befrielse, da det endelig 

var slut. Så jeg vil beskrive det, som et kort 

og kvalfuldt liv på skakbrættet. For det var 

næsten en rædsel at overvære, for man 

kunne se for sig, hvordan livet langsomt 

ebbede ud. 

Man står magtesløs og ser den ulige kamp, 

hvor den svageste overvinder den stærke-

ste. John har jo 100 mere i ”kræfterne”, 

og han er min gode ven fra samme 

skakklub. 

Godtfred slutter med at fortælle, at han 

skal giftes til foråret, for som han skriver: 

”Det skulle jo gerne nås inden man bliver 

for gammel!” 

Her er så partiet, og det er fantastisk at se 

hvor lidt der skal til, før det går galt. 
 

John Sørensen, Åbenrå 

Bent Bojsen, Gråsten 

Slotsturneringen 
 

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤e4 4.£c2 

Selv om damens placering kommer til 

at volde problemer senere, så er det 

teoritrækket. d5 5.exd6 ¥f5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.dxc7? 6.¤c3 ¤xf2 ( 6...¤xd6 7.e4±) 

7.£xf5 ¤xh1 8.¥g5 f6 9.£e6++-

6...£xc7 7.£a4+ ¤c6 Sort er næsten 

udviklet, mens hvid ikke er begyndt. 

Sort har naturligvis klar fordel, men det 

er en fornøjelse at følge Bents sikre 

eksekvering. 8.¤f3 0–0–0 9.¥d2 ¤c5 

10.£d1 ¤b4 11.¤a3 £e7 Truer mat 

med Sd3+ 12.e3 12.¥xb4 Havde givet 

en større chance, men stillingen er 

tabt. 12...¦xd1+ 13.¦xd1 ¤d3+ 

14.¦xd3 £xb4+ 15.¦d2 £a5–+ 

12...¤bd3+ 13.¥xd3 ¤xd3+ 14.¢e2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤f4+ 15.¢e1 ¤xg2+ 16.¢f1 ¥h3 

17.¢g1 ¤h4! 18.¤b5 ¦xd2! 

19.¤xa7+ ¢b8 0–1 
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Holdturneringen. 

 

I 2. division har hovedkredsen 3 hold med. 

Bov er blevet forstærket, og har inden 

sæsonstart erklæret, at de er landsdelens 

stærkeste hold og har ambitioner om 

oprykning. Starten har ikke været perfekt 

for Bov. De ligger godt nok nummer 3 

efter 2 runder, men der er et stykke op til 

de 2 tophold. Oprykkerne fra Tønder har 

fra sæsonstart erklæret, at alt andet end 

nedrykning vil være en positiv over-

raskelse. Tønder har placeret sig på 

sidstepladsen. Jeg regner også med, at 

Ribe kommer til at kæmpe for at undgå 

nedrykning. De ligger på 6 pladsen, som 

betyder en plads i nedrykningspillet. 

Stillingen efter 2 runder: 

1. Herning   13½ 

2. Evans   12 

3. Bov     9½ 

4. Viby     7½ 

5. Skolerne 3    7 

6. Ribe      7 

7. Springeren    4 

8. Tønder     3½ 
 

I mesterrækken er Haderslev 1 kæmpe 

oprykningsfavorit. Det er første gang i 

divisionshistorien, at Haderslev ikke er 

med. Det vil undre mig meget, hvis de ikke 

knuser al modstand og rykker op igen. 

Stillingen i M-rækken efter 2 runder: 

1. Haderslev   10½ 

2. Alssund     6½ 

3. Gråsten     5 

3. Fribonde     5 

5. Haderslev 2    4½ 

6. Aabenraa    4½ 
 

Ingen ønsker tilsyneladende at rykke op fra 

A-rækken, så det er de samme hold der 

spiller igen. Alssund rykkede ned sidste år, 

så vi slipper for den skæve 9 holds 

turnering, og er tilbage med 8 hold i 

rækken. 

Bov 2 er kommet bedst fra start med en 3-

1 sejr over Løgumkloster og en 4-0 sejr 

over Vamdrup. Det bliver spændende at se 

om tilgangen på Bovs førstehold betyder, 

at de har spillere nok til at stille hold i 

mesterrækken, hvis de skulle rykke op. 

Stillingen i A-rækken efter 2 runder: 

1. Bov 2   7 

2. Aabenraa 2  5½ 

3. Ribe 2    4½ 

4. Gråsten 2  4½ 

5. Vejen    4 

6. Vamdrup  2½ 

7. Løgumkloster  2½ 

8. Tønder 2   1½ 
 

Sidste års 8 hold i B-rækken er reduceret 

til 6. Der er i skrivende stund kun spillet 1 

kamp i rækken. Vojens er eneste førstehold 

i rækken, og de fik en afklapsning på 4-0 

mod Ribe 3. Øvrige resultater: Gråsten 3-

Bov 3: 1-3 og Alssund 2-Haderslev 3: 2-2. 
 

I år er C-rækken så genopstået. Her spiller 

4 hold. Alle hold mødes 2 gange. Der er 

spillet 2 runder, og Bov 4 er kommet 

bedste fra start med 2 sejre, men gruppen 

tegner lige, og intet er afgjort. 

Stillingen i C-rækken efter 2 runder: 

1. Bov 4   5½ 

2. Vojens 2   4½ 

3. Tønder 3   3½ 

4. Oversø-Frørup  2½ 
 

I D-rækken blev det første stævne afviklet 

den 7.november. De 4 hold spillede mod 

hinanden 2 gange, og de unge fra 

Haderslev var helt suveræne. De afgav 

under 1 point pr. kamp. Næste stævne 

afvikles 6 februar. 

Stillingen efter 1. stævne i D-rækken: 

1. Haderslev 4  19 

2. Vojens 3   13 

3. Bov 5   10 

4. Ribe 4     6 
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Følgende parti blev spillet i første runde i 

M-rækken. Jeg har fået partiet tilsendt fra 

begge klubber. Fra Haderslev var samtlige 

partier.  

Kai Bjørnskov har sat noter til. 

 

Bræt 2 

Søren Brautsch, Haderslev (2196) 1 

Jørgen Clausen, Gråsten (1768)     0 

Siciliansk 

 

1. e2-e4, c7-c5 2. d2-d4, c5xd4 3. c2-c3 

Sørens yndlingsvåben mod siciliansk 3 -, 

d4xc3 4. Sb1xc3, e7-e6 5. Sg1–f3, a7-a6 

6. Lf1–c4, Sb8-c6 7. 0–0, Dd8-c7 8. Dd1–

e2, Lf8-d6 Originalt, men spilleligt! Det 

lykkes i hvert fald ikke hvid at finde nogen 

gendrivelse 9. Tf1–d1, Sg8-e7 10. Lc1–e3, 

Se7-g6 11. Ta1–c1, 0–0 Hvid har fået alle 

brikker fint i spil, men den sorte stilling 

frembyder ingen svagheder. 12. g2-g3 Det 

ubehagelige tryk fra den sært posterede 

løber får hvid til at bruge tid på forsvaret! 

12. -,Dc7-b8 En fornuftig beslutning - den 

sorte dame skal ikke hele tiden trues i c-

linien. 13. a2-a4 Forhindrer modstødet b5 

13.-, Ld6-c7 14. Sf3-d4, Sg6-e5 15. Lc4-

b3, Sc6xd4 16. Le3xd4, Se5-c6 17. Ld4-

e3, b7-b6 18. f2-f4 Hvid skal for enhver 

pris beholde initiativet 18. -, Sc6-e7 19. 

Td1–d2, Tf8-d8 20. f4-f5 Prisgiver feltet 

e5, men starter et initiativ på kongefløjen 

20. -, f7-f6 ? Nu vinder hvid bonden 

tilbage med initiativ 21. De2-g4, Kg8-h8 

22. f5xe6, d7xe6 23. Td2xd8+, Lc7xd8 

24. Tc1–d1, Ld8-c7 25. Lb3xe6, Lc8xe6 

26. Dg4xe6 Slagserien er forbi. Hvid fik 

sin bonde, men sort har herredømmet over 

e5.Men hvid har udvikling og initiativ. 26. 

-,Se7-g6 27. Kg1–g2 Forhindrer offer på 

g3 med evig skak.. 27. -, b6-b5 28. a4xb5, 

a6xb5 29. De6-c6, Lc7-e5 30. Sc3xb5, 

Le5xb2 Den forjættende remis kommer 

nærmere- nu er dronningefløjen afviklet. 

Men nu tager hvid fat. 31. Sb5-c7!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 -,Ta8-a3 32. Sc7-e6 Allerede 

afgørende. Sort har intet forsvar, men 

forsøger et modangreb 32. -, Sg6-e7 32. -, 

Txe3 taber hurtigt: 33. Db7, Dg8 34. Td8 

33. Dc6-c5, Se7-g8 34. Td1–d8, Db8-b3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid gør mat i 2 træk. 35. Td8xg8+, 

opgivet. 

  

Gråsten tabte matchen med ½-5½. Kun 

Henrik Feldborg formåede at tage point de 

stærke folk fra Haderslev. 
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Alssund åben efterår 2009 

 

Broder har sendt følgende parti med, hvor 

slutbemærkningen nok kan give stof til 

eftertanke. Broder har selv sat kommen-

tarer til: 

Kattens leg med musen. 

En kat nyder at lege med en mus den har 

fanget, men sommetider går det galt og 

musen undslipper. 

Broder Petersen (Katten), Alssund 

Henrik Feldborg (Musen), Gråsten 

 

1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4 ¤f6 4.e4 d6 

5.¤f3 g6 6.d3 ¥g7 7.¥e2 0–0 8.0–0 

¤d7 9.¥e3 ¤d4 10.¦b1 ¤xe2+ 

11.£xe2 ¤f6 12.d4 cxd4 13.¥xd4 

¥g4 14.h3 ¥d7 15.¦fd1 ¥h6 16.¥xf6 

exf6 17.¤d5 ¦e8 18.£d3 f5 19.e5 

dxe5 20.fxe5 De hvide springere 

dominerer næsten hele brættet. 

20...¢g7 21.£d4? Her burde katten 

have spillet 21. Sf6 i stedet for - med 

officersgevinst. "Det var kattens jeg 

ikke så det træk." 21...¥e6 22.g4 fxg4 

23.hxg4 ¦c8 24.b3 b6 25.¦d3 ¢h8 

26.¢g2 ¥g7 27.¦h1 £d7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.¤g5? Her burde katten have 

trukket Sf6 med mattrussel eller 

officersgevinst. 28...¥xd5+ 29.£xd5 

£xg4+ 30.¦g3 £e2+ 31.¢g1 £e1+ 

32.¢h2 £f2+ 33.¢h3 ¦f8 34.¦f3 £c5 

35.¤xf7+ ¢g8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Her er en lille smutter i Broders meget 

kreative noter. 36. Sh6+, Kh8 37. 

Dg8+, Txg8 38. Sf7+ mat. Den meget 

kendte kvalte mat, som en så rutineret 

spiller som Broder burde have set. 

Red.) 

36.¤h6+ ¢h8 37.¦xf8+ ¦xf8 38.¤f7+ 

¢g8 39.¦f1 £xd5 40.cxd5 ¦xf7 Nu 

har musen pludselig en officer i 

overskud! 41.¦e1 ¦f5 42.e6 ¢f8 43.d6 

¦e5 44.¦f1+ ¦f5 45.¦e1 ¦h5+ 46.¢g4 

¦f5? Det var musens sidste åndedrag i 

kampen mod katten - men 46. -, Te5 

havde afgjort det hele til musens 

fordel. Så et godt råd til katten: "Lad 

være at lege for længe med dit bytte, 

det kan jo være at musen finder et 

smuthul. 47.e7+ 1–0 
 

Turneringen er ikke afsluttet endnu, sidste 

runde spilles den 8. december. Rating-

favoritten Jens Nording har lagt sig i spid-

sen med 5½ af 6. På andenpladsen ligger 

Hansjørgen Clausen med 4½ point, mens 

Kim Czepluch, Karsten Fyhn og Sten-Olof 

Jansson følger lige efter med 4 point.  
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Curt Hansen Verdensmester. 

 

Det er ikke fordi Curt Hansen er blevet 

verdensmester igen, men det er nu 25 år 

siden han blev juniorverdensmester.  

Partiet nedenunder er fra sidste runde, og 

kravet til Curt var, at han skulle score det 

samme, som russeren Drejev. Hvis han 

scorede ½ point mindre, så skulle der være 

korrektionsberegning, og her stod de næs-

ten lige. 

De 2 spillere havde mødt hinanden i 5. 

runde, og her havde Curt kikset en gevinst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.¢e3? [ 1.¦b1 f5 2.a5 fxe4+ 3.¢e3 

bxa5 4.¦b7 ¦c8 5.¢xe4 Selv om hvid 

er 2 bønder nede, så har han en 

gevinststilling. Sorts stilling er passiv 

og hvids fribonde på e6 er mere værd 

en sorts bønder på a5 og c4.] 1...f5 

2.¦f1 fxe4 3.¦xf8+ ¢xf8 4.¢xe4 ¥d8 

5.¢f5 h4 6.h3 ¥e7 7.¥b2 ¥d8 8.¥a1 

¥e7 9.¥c3 ¥d8 10.¥d2 ¥e7 Remis.  

 

Curt Hansen - Jürg Hickl  

Junior VM, 1984 

1.d4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.c4 ¤f6 4.g3 c5 

5.¥g2 0–0 6.0–0 cxd4 7.¤xd4 ¤c6 

8.¤c3 d6 9.¤xc6 bxc6 10.¥xc6 ¦b8 

11.¥g2 £a5 12.¤b5 ¥d7 13.¥d2 £b6 

14.¥c3 ¥xb5 15.cxb5 £xb5 16.£d2 

¦fd8 17.¦fd1 d5 18.¦ac1 e6 19.b3 

¦bc8 20.e3 £b8 21.£b2 ¤e8 

22.¥xg7 ¤xg7 23.¦xc8 ¦xc8 24.e4 

dxe4 25.¥xe4 ¤e8 26.¦d7 ¦d8? 

Bedre er 26. -, Tc7. 27.¦xd8? 27.¦b7 

£d6 28.¦xa7 £b4 29.£e2 ¦d2 30.£f3 

Har sort ikke tilstrækkelig kompensa-

tion for bonden. Her omkring vandt 

Drejev, så kravet til Curt var en sejr. 

27...£xd8 28.b4 £d1+ 29.¢g2 ¤d6 

30.¥f3 £d3 31.£e5 £a6? Alt for 

passivt. [ 31...¤c4 32.£e4 £c3 

33.£a8+ ¢g7 34.£xa7 £xb4 Giver 

sort en del spil mod hvids konge-

stilling.] 32.a4 ¤c4 33.£c7 e5?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den afgørende fejl, men sorts stilling 

var vanskelig. 34.¥e2! På 34. -, Se3+ 

følger 35. Kf3. 1–0 

 

Jeg har brugt Svend Novrups bog: ”Curt 

Hansen vor nye stormester” som kilde til 

denne artikel.  

 

Jeg sidder og bladrer i bogen, som jeg fik 

ved et PR-stævne i 1989. Når jeg ser de 

mange gode partier, så er det jeg ønsker, at 

Curt snart begynder at spille igen. Det be-

høver ikke at være på samme niveau, som 

da han toppede. En Curt på lavere blus vil 

stadig pynte på kvaliteten i dansk skak. 
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Glemt parti. 
  

Jeg er flov og siger undskyld til Karsten. 

Jeg har glemt, at jeg havde fået et parti af 

ham midt i januar måned. Det er ellers et 

godt parti med gode noter – eneste und-

skyldning er, at jeg ikke havde godt nok 

styr på mine mails.  

Skulle der sidde andre, som ikke har fået 

deres indlæg i bladet, så mind mig om det. 

Jeg undlader ikke bevidst at sætte partier i 

bladet. 

 

Erik Asmund – Karsten Fyhn 

07.10.2008 

Dette parti er fra Alssunds 

Efterårsturnering, som for første gang 

var åben for spillere fra andre klubber. 

Jeg få held til at spille et rigtigt 

angrebsparti med Erik. 1.e4 e5 2.¥c4 

¤f6 3.¤f3 ¤c6 Efter trækomstiling er 

vi nu i Prøjsisk åbning 4.d3 Erik vælger 

en stilfærdig men solid fortsættelse 

4...¥c5 Og nu er vi vist over i en 

variant af Italienk åbning 5.0–0 [ 5.c3 

ville vist være en stilling der typisk 

kommer fra Italiensk åbning. Men kort 

rokade er også ok.] 5...0–0 6.a3 a6 

7.c3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d5 Indtil nu har åbningsspillet været 

stille og rolig, men nu viser Sort 

aggressioner. 8.exd5 ¤xd5 9.h3 

£d6?! Her er dronningen ikke godt 

placeret. Langt bedre var at at udvikle 

den hvid feltede løber [ 9...¥f5] 

10.¤g5 truer med Se4, som truer 

dronningen og giver hvid mulighed for 

at bytte springerne med den stærke 

løber på c5. Den samme trussel kun 

dog opnås med [ 10.¤bd2 som er 

bedre, da det udvikler spingeren fra 

b1, og da springeren på g5 let kan 

jages væk.] 10...¤f6 bevarer løberen 

da 11.Se4 kan besvares med 

11...Sxe4 [ En anden og måske bedre 

måde at bevare løberen på var 

10...¥a7 11.¤e4 £d8] 11.¤d2 ¥a7 

12.¤de4 £e7 [ 12...¤xe4 13.¤xe4 

£g6] 13.¤xf6+ £xf6 14.¤e4 £g6 

15.¢h1 b5 16.¥b3 ¢h8 17.£e2 ¥b7 

sort har nu et rigtigt farligt løberpar, 

som sigter direkte ned mod hvids 

konge 18.f3 ¦ad8 19.¥c2?! [ 19.¥e3 

som sætter den ene af sorts løbere ud 

af spillet havde været bedre] 19...f5 

20.¤f2 ¦fe8 21.¥e3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥b8 [ Ifølge computeren, så har sort 

her en fuldstændig vanvittig mulighed, 
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som ifølge computeren vinder 

21...¤d4 22.¥xd4 ( 22.cxd4 exd4 

23.¦ad1 ¦xe3 24.£d2 ¦xf3 25.gxf3 

¥xf3+ 26.¢h2 £g2#) 22...exd4 

23.£d1 ( 23.£d2 dxc3 24.bxc3 ¥e3 

25.£d1 ¥f4 26.¦e1 £g3 27.¦xe8+ 

¦xe8 28.¢g1) 23...dxc3 24.bxc3 £g3 

Men jeg er ikke istand til at regne den 

slags ud, så jeg valgte istedet at spille 

Lb8, som bevarer løberparret og 

bevarer presset på den hvide stilling] 

22.¦ae1 ¤e7 diagonalen b8-a2 skal 

ryddes 23.¥c1 c5 dækker samtidig 

bonden på e5 24.c4? giver Sort et 

superfelt på d4 til springeren. Det er 

svært at finde et godt træk til Hvid, da 

sorts angreb er ved at være klar til at 

slå til. Computeren foreslår [ 24.£e3 

men sort kan offer bonden på c5 

24...f4! 25.£xc5 ¤f5 26.¤e4 ¥xe4 

27.dxe4 ¤g3+ og vinde kvaliteten] 

24...¤c6 25.¥e3 ¤d4 Hvid er færdig, 

der er intet forsvar, pga. løberparret 

truer alverdens mat kombinationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26.¥xd4 [ 26.£d1 £g3 Hvid har ingen 

gode træk, men bare for lige at se, 

hvad der kunne ske i denne stilling ser 

vi på, hvad der sker, hvis hvis melder 

pas og spiller et træk som Lb1 27.¥b1 

e4 28.f4 exd3 Hvid har i hvert fald 

midlertidig blokeret b8-h2 diagonalen, 

men så truer der bare mat på a8-g2 

diagonalen i stedet! 29.¦g1 ¦xe3 

30.¦xe3 £xf4!! dronning slår bonden 

og rydder derved b8-h2 diagonalen 

igen og truer dermed udækkelig mat 

på h2! 30...Dxe3 vinder naturligvis 

også, da hvid nu fører med en officer 

og har angreb.] 26...exd4 dermed er 

diagonalen b8-h2 ryddet! 27.£d2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£g3 28.¦xe8+ ¦xe8 29.¤g4 hvid er 

nødt til at offer for at dække matten 

29...fxg4 30.f4 gxh3 Her opgav Erik, 

der følger mat i få træk 31.-- [ 31.¦g1 

hxg2+ 32.¦xg2 ¦e1+ 33.£xe1 £xg2#;  

31.¦f2 ¥xg2+ 32.¦xg2 ¦e1+ 33.¦g1 

£xg1#]  0–1 
 

Det er efter min mening et typisk Karsten 

Fyhn parti. Ikke de vilde ofringer, men et 

parti, hvor han roligt bygger op og står 

bedre og bedre. Hver gang modstanderen 

laver en unøjagtighed – og det er ikke fordi 

Erik laver mange - er han over ham. 
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Slutspil med uligefarvede løbere. 

Kaj Elkjær Larsen, Tønder 

 

I et slutspil med uligefarvede løbere holder 

den svagere part ofte remis, selvom han er 

nede med 1-2 bønder. Remis kommer ikke 

af sig selv.Man må nøje overveje 

bondeopstillingen. Her er to slutspil, som 

viser lidt slapt spil af spilleren med de 

færreste bønder. 
 

Sort har lige ofret sin c7 bonde efter 

tårnafbytning,idet han regner med,at han 

kan holde partiet remis med kun 1 bonde 

nede. 

Kaj E. Larsen, Tønder 

Clausen, Sønderborg 

Sønderjysk EMT i Vojens, 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partiet fortsatte: 

 

1.b3 ¢e6 2.c4 bxc4 3.bxc4 ¥a4 

4.¢e3 f6 5.d5+ ¢d7 6.¥h2 g5 Vil man 

have en chance for at vinde med to 

samlede centralbønder, må bønderne 

aldrig stå på løberens farve. 7.f4 f5 

8.¢d4 g4 9.c5 ¥c2 10.g3 a5 11.¥g1 

h5 12.¥f2 ¥e4 13.¥e1 a4 14.c6+ ¢d6 

15.¥b4+ ¢c7 16.¢c5 ¥xd5 

(opgivelse) 17.¢xd5 h4 18.gxh4 g3 

19.h5 g2 20.¥c5 1–0 

Henry Sørensen, Varde 

Kaj Elkjær Larsen, Tønder 

3. division, 1965 

Her er materialet helt lige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiet fortsatte: 
 

1...¢e7 2.g3 ¢d6 3.¢f2 ¢c6 4.¢e3 

¢b5 5.¢d3 ¢a4 6.¢c2 f5 7.h4 Hvid 

spiller, som om han er sikker på remis. 

7...h5 8.¥e1 b5 9.¥d2 b4 10.axb4 

axb4 11.¢c1 ¢b3 12.¥e1 ¢c4 13.¥f2 

¢d3 14.¥e1 b3 15.¥c3 ¢e2 16.¥b4 

¢f2 17.¥e7 ¢xg3 18.¥g5 ¢f3 

19.¢d2 ¢e4 20.¢c3 ¢e3 og hvid gav 

op efter 13 sorte kongetræk 0–1 

 

 

 
 

Hvis jeg skulle have bedømt de 2 diagram-

stillinger, så havde jeg nok gættet på re-

mis. Derfor er det meget lærerigt at spille 

dem igennem. 

Både forsvar og angreb kræver præcist 

spil. Læg mærke til hvor vigtigt det er, at 

bonde i sidste parti stadig står på g7 og 

ikke er flyttet til g6 i slutstillingen. 

Jeg er glad for, at Kaj har lovet at sende 

mere materiale fra sit lange skakliv. 
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 Skakklubben Alssund  

Inviterer til  

Åben Forårsturnering 2010 

 

 

Skakklubben Alssund inviterer til åben koordineret EMT forårsturnering 2010 

over 7 runder.  
 

Spilledatoer:  

1. runde: Tirsdag 5. januar 

2. runde: Tirsdag 12. januar 

3. runde: Tirsdag 19. januar 

4. runde: Tirsdag 2. februar 

5. runde: Tirsdag 9. februar 

6. runde: Tirsdag 23. februar 

7. runde: Tirsdag 9. marts 
 

Spilletidspunkt: 19.00-23.00 
 

Spillested: Menighedshuset, Østergade 1, 1.sal, 6400 Sønderborg 
 

Turneringsleder: Broder Petersen, tlf.: 74 42 64 11 (mobil: 28 46 26 05) 
 

Hængepartier kan spilles privat eller tirsdag den 2. marts, kl. 19.00. 
  

Turneringsform: 8-mands grupper, nederste gruppe evt. Monrad. 
 

Betænkningstid: 2 timer til hele partiet. 
 

Indskud: Seniorer kr. 130. Pensionister og juniorer kr. 100. Indskuddet betales 

1. spillerunde. 
 

Ca. 95% af indskuddet (fratrukket EMT-afgift) vil gå til præmier. Præmielisten 

offentliggøres ved 1. runde og bliver nok som følger (ved mindst 24 deltagere): 

M-rækken: 1. præmie kr. 350,- 

   2. præmie kr. 250,- 

Basis 1: 1. præmie kr. 300,- 

   2. præmie kr. 200,- 

Basis 2: 1. præmie kr. 250,- 

   2. præmie kr. 150,- 

(hvis Monrad)  3. præmie kr. 100,-  
 

Tilmelding: Senest 29. december med navn, fødselsdag, telefon og rating til: 

Broder Petersen, Tlf.: 74 42 64 11 (Mobil: 28 46 26 05) eller  

Karsten Fyhn, Tlf.: 74 49 02 24, E-mail: kfyhn@vikingskak.dk 
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Kalender. 
 

Uge 49  A+B+C rækkerne 

Søndag den 6. dec. Divisionsturneringen 

Tirsdag den 8. dec. Alssund åben efterår 7 

Mandag den 14. dec Tønders åbne lynmesterskab. 

Mandag den 28. dec. SydGrandPrix 4 i Vojens. 

Tirsdag den 29. dec. Tilmeldingsfrist til Alssund åben. 

Tirsdag den 5. jan. Alssund forår starter. Indbydelse i blad.  

Søndag den 10. jan. Divisionsturneringen 

Uge 2  A-rækken 

Lørdag den 23. jan. SydGrandPrix 5 i Esbjerg 

Uge 4  A+B+C rækkerne 

Søndag den 31. jan Divisionsturneringen + M-rækken 

Lørdag den 6. feb D-rækkens 2. stævne 

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

Uge 7  A+B+C rækkerne 

Søndag den 21. feb. Divisionsturneringen + M-rækken 

Mandag den 22. feb. Sønderjysk EMT 2 

Lørdag den 27. feb. SydGrandPrix 6 i Vejle 

  Generalforsamling i hovedkredsen 

Uge 9  A+B+C rækkerne 

Søndag den 7. marts Divisionsturneringen + M-rækken 

Mandag den 8. mar. Sønderjysk EMT 3 

Mandag den 15. mar. Sønderjysk EMT 4 

Torsdag den 18. mar. Trekantsturneringen starter. 

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 

 


