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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: hansjorgenclausen@live.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 
 

Ny hjemmeside. 

 

Vojens har etableret sig på adressen: 

http//www.vojensskakklub.dk 
 

Det sønderjyske mesterskab er i gang i 

Tønder – kun 1 mesterspiller deltager.  

De store klubbers interne mesterskaber er 

stærkere besat. 

Turneringen burde være årets stærkeste, 

så hvad skal der gøres for at få de 

stærkeste spillere til at interessere sig for 

denne turnering? 
 

Jeg synes det er en god ide med 

hverdagsaftener, men jeg har ikke lyst til 

at spille 2 aftener om ugen – det går for 

hårdt ud over nattesøvnen. 

Mit forslag er: 

1. Afsæt datoerne i rigtig god tid – 

evt. ved formandsmødet året før. 

2. Suspender klubturneringer i de 

uger, hvor der afholdes S.EMT 

3. Pres på for at få tilmeldinger. 

4. Arranger kørsel. 

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:hansjorgenclausen@live.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
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 Generalforsamling 27.2.2010 kl. 13.00 

 Mødested:  Tønder Gymnasium, Tønder Skakklubs lokaler. 

 

 

Dagsorden:  

 

1.    Valg af dirigent 

2. Formandens beretning.  

3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.  

4.  Fastsættelse af kontingent – forslås uændret. 

5. Indkomne forslag. Forslag fra Alssund om tidspunkt for kontingentbetaling. 

6. 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.  Gert Jöhnk modtager genvalg.  

 d: Valg af revisorsuppleant. Svend Erik Kramer modtager genvalg. 

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering. 

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

 turneringsarrangøren. 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. 

8.  Holdturneringen  

 Fusionsudvalgets forslag til fælles holdturnering med 5. Hovedkreds fremlægges til  

 drøftelse og godkendelse.  

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

9.  Pokalturneringen 2010.  

10.  SGP (Niels Falsig) 

11.  Indstilling af klub til initiativpris 

12.  Indstilling af spiller til DSU's hæderstegn. 

13.  Ungdomsaktiviteter 

  Svend Erik Kramer  fortæller om Bovs juniorarbejde. 

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

14.  Dato for næste års generalforsamling – 26. februar 2011 foreslås. 

15.  Eventuelt 
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Dansk Skak Unions 4. Hovedkreds.  

Formandsberetning 2010  
 

1. Medlemstallet 

Vi har fra 2008 til 2009 mistet 29 medlem-

mer.  I hele 2009 har vi mistet 2 medlem-

mer. Det ser ud til, at medlemsflugten er 

stoppet. Lad og håbe, det holder, og lad os 

ikke hvile på laurbærrene,men stadig ar-

bejde for tilgang. 

 

2. Aktivitetsniveauet. 

Aktivitetsniveauet i Sønderjylland er ikke 

voldsomt, men vi holder alligevel gang i 

de traditionelle turneringer. Især Syd 

Grand Prix har succes med  112 deltagere 

sidste år og indtil nu næsten 100 deltagere 

i år.  

I det sydøstlige hjørne kører Alssund åbne 

byturneringer, og Alssund, Gråsten og 

Aabenraa fortsætter samarbejdet med 

slotsturneringen. I vest lever Tønder og 

Løgumkloster  byturnering, og i Bov har 

man i år afholdt Grænsespringeren med 48 

deltagere. Ribe byturnering kører, mens 

man har opgivet den traditionelle og stær-

ke weekendturnering. 

Den sønderjyske EMT er lige startet, men 

igen med et lavt deltagerantal og beklage-

ligvis uden deltagelse fra landsdelens stær-

keste spillere. 

Kun holdturneringen har holdt nogenlunde 

niveau og kører planmæssigt – men vi har 

altså kun 6 mesterrækkehold, hvad der nok 

vil give problemer med sammenlægningen 

af holdturneringerne i 4. og 5. hovedkreds 

– især fordi man kan forvente, at nogle af 

mesterrækkeholdene ikke kan stille hold, 

når det er 8-mands-hold til søndagskampe, 

vi taler om. Men den bro må vi vel krydse, 

når vi når til den. 

I divisionsturneringen rykkede Haderslev 

ned for første gang siden divisionsturnerin-

gens start, medens Bov og Ribe holdt sig i 

2. division, og Tønder rykkede op fra Mes-

terrækken. A-rækken blev vundet af Vejen, 

B-rækken af Ribe III og D-rækken af Bov 

IV. 

Vi har som sædvanlig deltaget i pokaltur-

neringen - og i år med rimelig succes. I 

Eliterækken blev Bov nr. 9 af 18. hold, 

medens Ribe blev nr. 16.  

I Bredderækken blev Gråsten nr. 10 af 16 

hold, medens Tønder i juniorrækken blev 

nr. 10 af 14. Altså ingen topplaceringer, 

men heller ingen helt i bund.  

Endelig har vi som sædvanlig haft vort 

juniorhold til den årlige turnering på Tjele. 

Trods overmatching i nogle af kampene 

klarede vore spillere sig pænt og fik en god 

oplevelse og en masse erfaring med hjem.  

 

3. FU – møder 

Vi har holdt 4 FU – møder, hvor vi har 

forsøgt at løse de nære problemer og holdt 

os orienteret om, hvad der foregår i DSU's 

hovedbestyrelse. De fleste af vore kræfter 

er brugt på almindelig vedligeholdelse af 

FU – opgaverne – styring og planlægning, 

kontakt til DSU og til klubberne.  Årets 

største opgave har været at udarbejde for-

slag til holdturneringsreglement fælles for 

4. og 5. hovedkreds.  Vi glæder os til at 

forelægge resultatet. Også reglementet for 

Syd Grand Prix er revideret, og SGP kører 

på fuld kraft.  

 

4. Hovedbestyrelsen 

 Der har siden sidste generalforsamling 

været hold 4 HB- møder, hvor jeg har 

deltaget i de 3.   Siden den nye ledelse 

(fmd. Lars-Henrik Bech Hansen) tiltrådte, 

har der været arbejdet intensivt med en 

reorganisation af DSU's organisation, idet 

en større del af arbejdet nu er lagt i udvalg. 

Der er foreløbig nedsat 10 udvalg: 

Skakserverudvalget, Ungdomsudvalget, 

Divisionsturneringsudvalget, Informa-

tionsudvalget, IT – udvalget, K-skak-ud-

valget, Reglementsudvalget, Turnerings-
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udvalget, Udvalget for Kvinde- og pige-

skak og Seniorudvalget. Der nedsættes 

snarest også et udvalg for lederudvikling, 

hvor jeg er blevet opfordret til at deltage 

og at lave et oplæg til arbejdet i udvalget. 

En del af udvalgene har fungeret tidligere, 

men det er mit indtryk, at DSU med en 

tydeligere fordeling af arbejdet og med 

kommissorier m.v. for udvalgene kan få 

dette arbejde til at foregå mere intenst til 

aflastning for det meget arbejdstunge for-

retningsudvalg. 

  

Skakserveren er drøftet til ulidelighed.  

Men nu lysner det trods alt: Serveren fun-

gerer, og omkostningerne er nedbragt ken-

deligt – man er nede på 135.000 om året 

for samtlige IT-udgifter; hjemmeside og 

skakserver includeret. Det har betydet, at 

kassereren nu kan forelægge et budget, der 

er i balance, og at troen på serveren er 

tilbage. 
 

Et andet punkt, som har fyldt rigtig godt – 

omend ikke så meget i referaterne – er 

landstræner Lars Bo Hansens / DSU's ue-

nighed med Peter Heine. Det er særdeles 

vanskeligt at finde ud af, hvori konflikten 

egentlig består, men den er alvorlig nok til, 

at Peter Heine har meddelt, at han ikke står 

til rådighed for landsholdet. Jeg har ud fra 

de oplysninger, jeg har kunnet få, dannet 

mig det indtryk, at problemet er en funda-

mental uenighed om de principper, der skal 

lægges til grund for dansk juniortræning.  

Lars Bo Hansen tog sidste år initiativet og 

fremlagde en detaljeret og velbegrundet 

plan for, hvordan han ville gribe arbejdet 

an, dersom han blev landstræner. FU til-

trådte Lars Bo's planer og visioner og gav 

ham frie hænder til at iværksætte arbejdet 

efter de retningslinier, han havde udarbej-

det. Det er godt, at man på denne måde har 

sikret sig en virkelig kapacitet til arbejdet. 

Derimod synes jeg, det er naivt, at man gi-

ver en ansat – for som sådan må man anse 

landstræneren – frie hænder uden et poli-

tisk valgt udvalg – for som sådan må man 

anse HB eller et af HB nedsat udvalg – til 

at følge arbejdet og sikre, at det er DSU's 

politik, der følges.  

Landstrænerens oplæg kan – med de krit-

iske briller på – læses som et oplæg til en 

østeuropæisk pædagogik og som en elitær 

tilgang til arbejdet. Man forsikrer mig, at 

det ikke ses på de sessions, der er afviklet, 

eller på landstrænerens arbejde i øvrigt. 

Det holder jeg af at tro på.  Så vidt jeg kan 

se, er Peter Heines holdning, at juniortræ-

ning skal være primært lystbaseret – som 

vi danskere helst vil have det! Men hele 

sagen er tåget, og jeg misunder ikke Lars-

Henrik rollen som mediator! 

Men vi står med to uløste problemer: 

DSU's uklare ungdomspolitik og en kon-

flikt med vor stærkeste spiller. Begge dele 

skal løses. 
 

Dansk Skaksalg har været i krise, men ef-

ter at Lars Meyer og Christine Jensen over-

tog forretningen, har der været ro. I mel-

lemtiden har Dansk Skoleskaks skakshop 

dog nok overtaget nogle af kunderne -men 

konkurrence skal jo være sundt. 
 

Endelig er fusioner på baggrund af fu-

sionstanker mellem 6. og 9. hovedkreds 

drøftet. HB er positive over for fusioner, 

men er p.t. ikke sindet at tage initiativer for 

evt. at skabe en ny opdeling – f.eks. på 

baggrund af regionerne – af Dansk Skak 

Union. Jeg har gjort mig til talsmand for, 

at man bør tage et centralt initiativ frem for 

at lade mere eller mindre tilfældige løsnin-

ger nyde fremme. Før eller siden bliver det 

nok nødvendigt alligevel! 

 

Den største begivenhed i 2010 er Bent Lar-

sens 75 års fødselsdag. Den bliver fejret 

med udgivelsen af et særnummer af 

SKAKBLADET om Larsen på hans 

fødselsdag, den 4. marts. Peter Heine har 
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været i Argentina for at interviewe Larsen 

og aflevere Unionens fødselsdagsgave. 

Peter Heine og Peter Svidler spiller en hur-

tigskakmatch på 6 partier under Politiken 

Cup fulgt af 2 lynskakmatcher over 10 par-

tier; den ene med Larsen-åbning i alle par-

tier! Endelig arrangerer Køge Skakklub i 

efterårsferien  en GM-turnering til Larsens 

ære. 

 

5. Samarbejde med Dansk Skole Skak. 

Samarbejdet mellem DSU og DSS har ofte 

knirket, men i de senere år har man indset, 

at man har brug for hinanden.  Der er sta-

dig uenigheder, men nu en vilje til at sam-

arbejde i gensidig respekt, og der er aftalt 2 

årlige møder. 

Her i Sønderjylland har vi aldrig haft sam-

arbejdsproblemer.  Vi har en tradition for 

at hjælpe skoleskakken med alle praktiske 

problemer, men vi har ikke været ret 

dygtige til pleje juniorskak eller skoleskak. 

Det er vi stadig ikke, og mange klubber har 

endog ikke en juniorafdeling, endsige sko-

leskak i deres by.  Dansk Skoleskak har 

haft stor fremgang i år og startet mere end 

30 nye skoler landet over. Vi har haft ge-

neralsekretær Mads Jacobsen i Aabenraa 

og fortælle om skoleskakkens muligheder, 

men desværre var der ikke ret mange del-

tagere. Jeg kan kun opfordre alle formænd 

til at møde op, når der kommer sådanne in-

vitationer. Går det godt for skoleskakken, 

går det godt for skakklubberne – hvis vi er 

klar til at modtage og fastholde nye, unge 

medlemmer. 

Og det var vel en passende måde at runde 

af på 

 

Kai Bjørnskov. 

________________________________________________________________________
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Sønderjysk mesterskab skudt i gang. 
  

Det sønderjyske mesterskab er startet i 

Tønder. Tønder havde forsøgt at lokke 

mange spillere til Tønder. Man havde 

skåret antallet af runder ned til 5 og redu-

ceret betænkningstiden til 2 timer pr. spil-

ler. Starttidspunktet var rykket frem til kl. 

19.00, så man senest var færdig kl. 23.00. 

Alligevel er det kun lykkedes at trække 21 

spillere til Tønder – heraf kun 1 mester-

spiller. Der deltager 8 spillere fra Tønder, 

6 fra Løgumkloster, 3 fra Gråsten, 2 fra 

Åbenrå, 1 fra Vojens og 1 fra Alssund.  

Følgende parti blev spillet i basisgruppen 

den første aften: 

Peter Jordt, Tønder 

Hansjørgen Clausen, Gråsten 
 

1.e4 b6 Owens forsvar. Måske ukendt 

terræn for den uerfarne. 2.d4 e6 

3.¤c3 ¥b7 4.¤f3 ¥b4 5.¥d3 Bonden 

på e4 er jo ikke længere dækket af 

springeren. 5...¤f6 6.£e2 Sort opstiller 

trusler mod bonden, men hvid dækker 

med sunde udviklingstræk. 6...¥e7 

Tempotab - man kan give hvid en 

dårlig bondestruktur ved slag på c3, 

eller man kan vente med at flytte 

løberen til hvid bruger træk på at jage 

den væk. 7.0–0 d6 8.¥d2 ¤bd7 9.¤e1 

e5 10.d5 0–0 11.f4 exf4 12.¥xf4 ¤e5 

13.¤f3 ¤xd3 14.cxd3 Det helt rigtige 

- c-linien åbnes. Sort risikerer at få en 

vedvarende svaghed på c7. 14...¤h5 

15.¥d2 g6 16.£f2 Dronningen trykker 

med i den den halvåbne f-linie, men 

jeg mener det ville være bedre at 

presse med tårnet i c-linien, samtidig 

med d3-bonden forblev dækket. 

16...¥f6 17.¦ac1 ¥a6 18.g4 ¤g7 

19.¤e1 Det er ikke godt, at 

forbindelsen mellem tårnene bliver 

afbrudt. [19.¤d4 ¥xd4 20.£xd4 £h4 

21.¦f4²] 19...¥g5 20.b4 ¥c8 21.¥xg5 

£xg5 22.£f4 £xg4+ 23.£xg4 ¥xg4 

24.¤b5 a6 25.¤xc7 ¦ac8 Nu kan hvid 

ikke slå på a6, på grund af den mang-

lende forbindelse mellem tårnene. 

26.¤g2 ¥e2 27.¦fe1 ¥xd3 28.¤f4 

¥b5 29.¤xb5 axb5 Et tilsyneladende 

lige slutspil, hvor Peter viser sin store 

forståelse for et af de sværeste 

elementer i skak - slutspillet! 30.¦c6 

¦xc6 Det viser sig, at denne bonde 

bliver afgørende. 30...f5 31.¦xb6 fxe4 

32.¦xe4 ¤f5 33.¦xb5 ¦c1+ 34.¢g2 

¦c2+ 35.¢h3 ¦xa2 Sort står aktivt, og 

sort har nok en lille fordel. 31.dxc6 

¦c8 32.¤d5 ¢f8 32...¦xc6?? Dur jo 

ikke på grund af:  33.¤e7+ ¢f8 

34.¤xc6 33.¦c1 ¤e6 34.¤xb6 ¦c7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.a4!! Det ene udråbstegn gives fordi 

hvid straks spiller meget aktivt - det 

andet gives kun, hvis han allerede har 

set træk 39. 35...bxa4 36.¤xa4 ¤d4 

Nu har hvid 2 samlede fribønder - han 

holder dem kun, fordi han hele tiden 

kan finde små smarte kombinationer. 

37.¦c4 ¤b5 37...¤xc6?? 38.b5 og sort 

taber en officer. 38.¤c3 ¤a3 39.¤d5! 

¤xc4 40.¤xc7 ¤e5 41.b5 ¤c4 

42.¤d5 ¢e8 43.b6 ¤e5 44.c7 Nu får 

hvid en dronning, så Hansjørgen 

opgiver. 1–0 
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Holdturneringen. 

  

I skrivende stund er der afviklet 5 runder i 

2. division. Der er spillet yderligere en 

runde, mens bladet har været i trykken. 

Holdene klarer sig nogenlunde, som 

forventet. 

Ribe og Tønder ligger med 16½ point hver 

i den nederste halvdel og kæmper for at 

undgå nedrykning, mens Bov er nummer 

2. Afstanden til Herning på førstepladsen 

er dog på 6½ point. Denne afstand skal 

gerne mindskes i næste runde, hvor Bov 

møder bundholdet fra skolerne, mens 

Herning møder et altid godt kæmpende 

hold fra Ribe. Hvis afstanden mindskes i 

næste runde, så kan der med stor spænding 

ses frem til sidste runde, hvor netop Bov 

og Herning mødes. Evans og Viby mødes i 

næste runde, og her vil en storsejr til et af 

holdene bringe dem med i spillet om 

oprykning. 

Kampen om at undgå nedrykning tegner 

meget spændende. Alle 4 hold er i akut 

fare, og et dårligt resultat for et af holdene 

vil besegle dets skæbne. Tønder møder i 

øvrigt Springeren i næste runde. 

 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Herning  29½  (9 MP) 

2. Bov  23     (7 MP) 

3. Evans 22½  (6 MP) 

4. Viby  22     (7 MP) 

5. Tønder 16½ (4 MP) 

6. Ribe  16½ (2 MP) 

7. Springeren 16    (3 MP) 

8. Århus 3 14    (2 MP) 

 

 

Efter 3 af 5 runder i mesterrækken, ser 

det ud til, at alt er afgjort. Haderslev 1 

viser, at det var en smutter, da de rykkede 

ud af divisionsturneringen sidste år. 

 

 

Stillingen efter 3 runder: 

1. Haderslev 1 16½ (6 MP) 

2. Alssund   9½ (3 MP) 

3. Haderslev 2   9    (4 MP) 

4. Gråsten   8    (3 MP) 

5. Fribonde   6½ (2 MP) 

6. Åbenrå   4½ (0 MP) 

Haderslev 1 mangler Fribonde og Alssund. 

Sandsynligvis afgør de oprykningen 

allerede i næste runde, som er spillet når 

dette læses. Haderslev 1 går dog nok efter 

at vinde de 2 sidste kampe stort. De kan 

herved cementere, at nedrykningen var en 

fejltagelse, samt hjælpe med til, at 

Haderslev 2 bliver nummer 2 i gruppen. 

 

Oprykningen fra A-rækken ser utroligt 

spændende ud. Det burde måske hedde 

sejren i A-gruppen, idet der ikke plejer at 

være nogen, som ønsker at rykke op fra 

denne gruppe. 

 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Åbenrå 2 12½ (8 MP) 

2. Bov 2 12½ (6 MP) 

3. Ribe 2 12    (8 MP) 

4. Vejen 12    (8 MP) 

5. Gråsten 2   9½ (4 MP) 

6. Løgumkloster   8    (3 MP) 

7. Vamdrup   7½ (3 MP) 

8. Tønder 2   6    (0 MP) 

Ribe 2 og Vejen spillede 2-2 i første runde, 

så de 2 hold ligger på en delt 3.-plads. 

 

Afslutningen i B-rækken tegner også 

utroligt spændende. Et point skiller de 

første 5. 

 

Stillingen efter 3 runder: 

1. Bov 3  7 (4 MP) 

1. Haderslev 3 7 (4 MP) 

3. Ribe 3  7 (3 MP) 

4. Gråsten 3 6 (3 MP) 

4. Alssund 2 6 (3 MP) 

6. Vojens   3 (1 MP) 
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I C-rækken er der kun 4 hold. De spiller 

mod hinanden 2 gange og har i skrivende 

stund afviklet 4 af 6 runder.  

Rækken bliver nedlagt, eller evt. erstattet 

af en begynderrække til spillere med under 

1200 i rating. 

 

Stillingen efter 4 runder: 

1. Bov 4  11½ (8 MP) 

2. Vojens 2   9    (4 MP) 

3. Tønder 3   7    ( 4 MP) 

4. Oversø-Frørup   4½ (0 MP) 

 

Eneste afsluttede række er D-rækken. 

Sidste stævne blev spillet i Bov, og Svend 

Erik Kramer fra Bov har skrevet følgende: 

 

Haderslev vinder Juniorrækken 

foran Vojens 

Svend Erik Kramer 

 

Andet og sidste stævne i D-rækken 

(juniorrækken) blev lørdag, den 13. februar 

afviklet i Bov Skakklubs lokaler i Padborg. 

Efter første stævne havde Haderslev et 

komfortabelt forspring på 6 point ned til 

Vojens. 

Dette forspring udbyggede Haderslev ved 

dagens stævne, idet man i de to indbyrdes 

opgør dels spillede 2-2 og vandt 2½-1½  

over den eneste reelle rival Vojens.  I 

slutstillingen giver det Haderslev et 

forspring på hele 7½ point foran Vojens, 

længere nede blev Bov nr. 3 og Ribe nr. 4. 

 

Slutstillingen i (D-rækken): 

1. Haderslev 4 37½ (22 MP) 

2. Vojens 3 30    (15 MP) 

3. Bov 5 16½   (8 MP) 

4. Ribe 4 12      (3 MP) 

 

 

 

 

 

Næste sæson. 

 

Næste sæson slås holdturneringerne for 4. 

og 5. hovedkredse sammen. Reglementet 

blev sikkert vedtaget på hovedkredsmødet. 

Her er de nogle af de ting, der bliver lavet 

om på: 

Der bliver 2 mesterrækker med hver 8 hold 

og 8 spillere på hvert hold. Fra mester 1 

rykker man op i divisionen og ned i mester 

2. Fra mester 2 rykker man op i mester 1 

og ned i A-rækken. 

Der bliver 4 A-grupper á 6 hold og 6 B-

grupper á 8 hold. Det bliver 4-mands hold, 

som inddeles geografisk. Derudover kan 

der oprettes C-rækker for spillere under 

1200 i rating.  

Betænkningstiden bliver i mesterrækken 2 

timer til 40 træk, derefter 1 time til resten. 

I A og B rækken er betænkningstiden 2 

timer til hele partiet. I C-rækken bliver den 

25 min. til hele partiet. C rækken rates 

ikke. 

Bedst placerede hold fra hhv. 4. og 5. 

hovedkreds rykker op i 2. division. Det 

betyder, at det ikke automatisk er nummer 

2 i mester 1, som rykker op. Den ene op-

rykker behøves ikke at spille i mester 1.  

De 4 vindere af A-rækken spiller et opryk-

ningsspil. Oprykningsspillet spilles med 8-

mands hold. Vinderne af B-rækkerne ryk-

ker op i A-rækken. 

Nedrykning fra 2. division sker til mester-

række 1. 

Antallet af op og nedrykkere afhænger af 

antallet af nedrykkere fra 2. division. En 

nøjagtig tabel er udleveret på hovedkreds-

mødet eller kan ses i holdturneringspro-

grammet. 
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Parti fra divisionsturneringen. 

 

Jan Rosenberg sendte mig følgende under-

holdende parti. Partiet viser, hvor lidt der 

skal til, før modstanderen får lov til at slå 

til: 

Jan Rosenberg, Ribe 

Lars D. Sørensen, Evans 

Noter af Jan Rosenberg 

1.Sf3 Sf6 2.d4 d5 3.Lf4 c6 4.c3 Sbd7 

5.Sbd2 g6 6.e3 Lg7 7.h3 0–0 8.Ld3 c5 

9.0–0 b6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Te1 Lb7 11.g4 Te8 12.Se5 a6 13.Sdf3 

Tc8?? Et naturligt udseende træk med 

fatale konsekvenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Sxf7!! Med forhøjet puls forlod jeg 

lokalet, og hørte efter partiet at min 

modstander havde udstødt nogle eder, da 

det gik op for ham, at damen er tabt for 2 

lette! 14...Kxf7 15.Sg5+ Kg8 16.Se6 c4 

17.Lc2 b5 Han spiller videre, det er jo en 

holdkamp.... 18.Sxd8 Tcxd8 19.a4! e5 

20.Lg5 e4 21.axb5 axb5 22.Ta7 La8 

23.Da1 Sf8 24.Da6 Se6 25.Lxf6 Lxf6 

26.Ta1 Lh4 27.f4!? Selvfølgelig vandt 

Txa8 også, men dette er lidt mere 

publikumsvenligt. 27...exf3 28.Tf1 Sg5 

29.Lxg6 Te6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.Lf7+! Den sidste krølle. 30...Sxf7 

31.Dxe6 f2+ 32.Txf2 Lxf2+ 33.Kxf2 Tf8 

34.h4 Lc6 35.Kg3 1–0 

 

Afslutningen fra Jan lyder: ” En dejlig sejr, 

og da Robert også vandt + 2 halve til 

Pharsen og Jimmy slap vi bedre end 

forventet, (2,34), fra opgøret.” 

 

Hvids 14. træk er ikke det sværeste at 

beregne, men det er svært at få øje på. Det 

er også flot at se fortsættelsen – 19. a4 er 

den helt rigtige måde at brække stillingen 

op på. 
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Nyt fra Løgumkloster. 

Vagn Lauritzen, noter af red. 

 

Løgumkloster Skakklubs hold har ikke 

klaret sig for godt i denne sæson, men der-

for kan der jo godt være nogle enkeltre-

sultater at glæde sig over. 

Klubben fik for et års tid siden forstærk-

ning i form af Karl Martin Kristensen, der 

for snart mange år siden spillede for Nørre 

Rangstrup Skakklub og dennes forgængere 

i Agerskov og Toftlund. Det var straks ty-

deligt, at han ikke havde glemt spillet, 

selvom han ved debutten på holdet sidste 

år måtte indkassere et nul. 

I år har han så været med i alle holdets 

kampe og har indtil nu scoret 3 point i de 5 

kampe. 
  

Et af pointene blev hentet mod Aabenraas 

aktive formand, der løb ind i denne lille 

åbningskombination – (selvom Karl 

Martin ikke havde regnet sig frem til den 

før han satte dronningen til): 
 

Karl Martin Kristensen, Løgum-

kloster 

Uwe Hansen, Aabenraa 
 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 d6 4.¤c3 

¥g4 5.h3 ¥h5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.¤xe5! (En binding er kun 100%, hvis 

det er på kongen) 6. -, ¥xd1?  - puha 

– Karl Martin tog en kop kaffe og satte 

sig så til at se om der var noget for 

dronningen – det var der:  7.¥xf7+ ¢e7 

8.¤d5# 1–0 

(Det er altid sjovt at sætte mat på 

denne måde. Hold altid øje med ideen, 

for temaet kendes fra andre åbninger.) 

 

I næste runde var det lidt mere 

regulært: 

 

Karl Martin Kristensen, 

Løgumkloster 

Christian Kjær, Vamdrup 

 

1.e4 c5 2.c3 ¤c6 3.f4 e6 4.¤f3 d6 

5.d4 cxd4 6.cxd4 ¤f6 7.¥d3 £b6 

8.e5(8. Sc3 kunne spilles, da 8. -

Sxd4? 9. Sxd4, Dxd4? 10. Lb5+, som 

jo taber dronningen.) dxe5 9.fxe5 ¤d5 

10.a3 ¥d7 11.¥e4 ¤ce7 12.0–0 ¥c6 

13.¤g5 f5 14.exf6 ¤xf6 15.¤c3 ¥xe4 

16.¤cxe4 ¤xe4 17.¤xe4 ¤f5 

18.£h5+ g6 19.£d1 £xd4+ (Lidt tidligt 

at tage bonden. 19. -, Lg7 bevarer 

fordelen til sort.) 20.£xd4 ¤xd4 

21.¥g5 ¥e7 22.¤f6+ ¢d8 23.¦ad1 e5 

24.¦fe1 ¦f8  
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(25. Sxh7 giver hvid klar fordel.) 

25.¦xe5 1–0 (Lidt hurtigt at kaste 

tørklædet i ringen – Hvid har godt nok 

fordel efter 25. -, Lxf6 26. Lxf6+, Txf6 

27. Txe4+, Kc7, men der er da stadig 

noget at spille om.) 
 

At den ”gamle garde” også kan, viste Hans 

Valdemar, da det lykkedes ham at vinde på 

1. bræt (for en gangs skyld var det ikke 

Holger Larsen og  Vagn Jakobsen der 

mødtes i det efterhånden traditionelle A-

række opgør mellem de to små klubber – 

Vagn har valgt at holde en pause fra 

holdskak i denne sæson)  
 

 

Holger Larsen, Vamdrup 

Hans Valdemar Hansen, 

Løgumkloster 

 

1.e4 c6 2.¤f3 g6 3.d4 d5 4.e5 h5 

5.¥d3 e6 6.¥e3 ¥e7 7.£d2 b6 8.0–0 

c5 9.c3 c4 10.¥c2 b5 11.a4 £a5 

12.b4 cxb3 13.¥xb3 ¥d7 14.£c2 ¤h6 

15.¤bd2 (Hvid er færdigudviklet og 

har en lille fordel.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤f5 16.axb5 £xb5 17.c4 (udnytter flot 

at hvid ikke er færdigudviklet.)¤xe3 

18.fxe3 dxc4 19.¥xc4 £b6 20.¦fb1 

£c7 21.e4 g5 22.¤e1 g4 23.¦b3 ¤c6 

24.¥a6 £d8 25.£c3 ¥g5 26.¤c4 0–0 

27.d5 exd5 28.exd5 ¤e7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.¥b7 ¦b8 30.¦xa7 (Sort er pakket 

sammen, og hvid snupper en bonde) 

¥c8 31.d6 ¤g6 32.g3? (32.¥xc8 

£xc8 33.¦xb8 £xb8 34.¦a1±) 

32...¥e6 33.¦b5? (En fejl kommer 

sjældent alene.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥xc4 Opgivet, da 34. Dxc4, Le3+ og 

35. Lxa7 vinder et tårn 0–1 

 

...og husk så, at en fighter, som Hans 

Valdemar Hansen, har man ikke vun-

det over, før sækken er snøret helt til. 
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En solid spiller. 

 

Der findes flere forskellige spillertyper. 

Størst forskel er der vel mellem angrebs-

spilleren, som kun kigger på egne angrebs-

chancer og forsvarsspilleren, som ikke gi-

ver modstanderen chancer.  

De fleste viste skakpartier er angrebspar-

tier, hvor en flot kombination smadrer stil-

lingen. Man kan lære meget af en spiller, 

som spiller så solidt, at modstanderen sjæl-

dent får lov til at lave gode kombinationer. 

 

Hansjørgen Clausen, Gråsten er en af de 

solide spillere, som kun giver få chancer 

væk. Alle, der har spillet mod ham, ved 

hvor svært det er at komme igennem hans 

forsvar. (Jeg har selv prøvet at banke hove-

det mod betonmuren.) 

Her er et parti mod en af de andre solide 

spillere – Karsten Fyhn, Alssund: 

 

Hansjørgen Clausen - Karsten Fyhn 

Slotsturneringen, 2009 

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 b6 4.e3 Lb4+ 

5.Ld2 Le7 6.Sc3 Lb7 7.Le2 0–0 8.0–0 c5 

9.dxc5 Lxc5 Ingen af spillerne er kendt for 

at tage de store chancer. Spillet opbygges 

sikkert fra et solidt fundament. 10.a3 Te8 

11.b4 Lf8 12.Se5 d6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Lf3 Smart lille detalje, som bytter sorts 

gode løber af. 13...Dc8 14.Lxb7 Dxb7 

15.Df3 Han når også at få byttet damen, 

men det kunne have kostet en bonde 

15...Dxf3 16.Sxf3 Tc8 17.Tac1 Sbd7 

17...Txc4 18.Sb5 Txc1 19.Txc1 Sbd7 

20.Tc6 Sort er lidt under pres, men det er 

vel næppe nok til at kompensere for en hel 

bonde. 18.Sb5 e5 Tager flugtfeltet d4 fra 

springeren - derfor skabes et nyt retrætefelt 

til springeren. 19.a4 a6 20.Sa3 Tc7 21.Tc2 

Tac8 22.Tfc1 h6 23.h3 Så behøver ingen 

af spillerne at spekulere på mat i bunden. 

23...Le7 24.g4 Sf8 25.Le1 Se6 26.Kg2 

Sg5 27.Sxg5 hxg5 28.f3 d5 29.cxd5 Sxd5 

30.Txc7 Txc7 31.Txc7 Sxc7 32.e4 f6 

33.Sc2 Kf7 34.Se3 Se6 35.Sd5 b5 36.axb5 

axb5 Så er stillingen lukket af for 

kongerne - løberne kan kun bruges til at 

true/dække b4. 37.Kf2 Sd4 38.Lc3 Se6 

39.Kg3 Ld6 40.Ld2 Sd4 41.Lc3 Se6 ½–½ 

 

Det solide spil kan også pille glansen af en 

spiller, som har næsten 300 point mere. 

 

Hansjørgen Clausen - Jens Nording 

Alssund åben efterår, 2009 

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 d5 4.e3 Le7 5.Sc3 

0–0 6.cxd5 exd5 7.Le2 Hvids 

grundopstilling minder meget om den i 

første parti. 7...c6 8.0–0 Lf5 9.Sh4 Le6 

10.Dc2 Stillingen er meget lige, og sort 

kan ikke udnytte hvid udsatte 

springerplacering. 10...Te8 11.Sf5 Lf8 

12.Ld3 Sbd7 13.Sg3 c5 Jens gør hvad han 

kan for at brække stillingen op. 14.dxc5 

Sxc5 15.Lf5 Tc8 16.Lxe6 fxe6 17.Dd1 

Det kan være farligt at beholde dronningen 

i tårnlinien - og hvorfor tage chancer? 

17...a6 18.b3 Ld6 19.Lb2 Le5  
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20.f4 Noget af et hiv, men det sikrer, at 

hvid bevarer den lange løberdiagonal. 

20...Lb8 20...Lxc3 21.Lxc3 Sfe4 22.Sxe4 

Sxe4 23.Le5 Dd7 24.Dd3 Tc6 25.Tfd1 Df7 

26.Tac1 Tec8 21.Sce2 Sce4 22.Sxe4 Sxe4 

23.Ld4 De7 24.Tc1 Db4 25.Tc2 Db5 

26.Dc1 Dd7 27.Db2 Txc2 28.Dxc2 Tc8 

29.Db2 Ld6 30.Tc1 Txc1+ 31.Sxc1 Dc7 

32.Sd3 Lf8 33.g3 Dc6 ½–½ 
 

Bovspilleren Kim Czepluch må også 

sande, at selv om man stiller sig truende 

op, så lader Hansjørgen sig ikke skræmme. 

Der kommer ingen paniktræk. 
 

Kim Czepluch 

Hansjørgen Clausen 

Alssund åben efterår, 2009 

1.e4 b6 2.d4 e6 3.c4 Lb7 4.Sc3 Lb4 

5.Ld3 Sf6 6.Lg5 h6 7.Lxf6 Dxf6 8.Sge2 

Lxc3+ 9.bxc3 d6 10.0–0 Sd7 11.f4 

Angrebsspilleren har stillet sig truende op i 

angrebet og har terrænovervægt. 

Hansjørgen har stillet sig solidt op og 

afventer roligt angrebet. 11...0–0 12.Sg3 

c5 13.e5 De7 14.Dg4 dxe5 15.fxe5 Dg5 

16.Dxg5 hxg5 17.Se4 Det kan ikke være 

rigtigt at bytte den brik, som bedst kan 

lave ravage i den sorte stilling, af! 

17...Lxe4 18.Lxe4 Tad8 19.Tad1 f6 

20.Lc6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cxd4 sort kunne også have spillet 20...fxe5 

21.Txf8+ Sxf8 22.d5 exd5 23.cxd5 ( 

23.Lxd5+ Kh8 24.Tf1 Sg6 25.Tf5 Kh7 

26.Txg5 Kh6 og sort klarer sig fint.) 

23...Kf7 24.Tf1+ Ke7 25.Tf5 Sg6 26.Txg5 

Kf6 27.Tg3 Sf4 28.Tf3 Ke7 29.c4 Se2+ 

30.Kf2 Sd4 og jeg havde ikke noget imod 

at spille sort. 21.cxd4 Sb8 22.Lb5 Tc8 

23.Tc1 Tfd8 24.Tfd1 Angrebet på de 

svage hvide bønder, tvinger hvid til 

forsvar. 24...a6 Nu får sort en svaghed på 

b6. 25.La4 Sc6 26.Lxc6 Txc6 27.Td2 Kf7 

28.Kf2 g4 29.Ke3 g5 Her havde jeg slået 

på f6, for at give sort en svag 

dobbeltbonde.  30.Tb2 Tdc8 31.Kd3 f5 

32.Tbc2 Kg6 33.Ke3 T8c7 34.Tc3 ½–½ 
 

Det er sjovt at følge Hansjørgens rating-

fremgang. For knap 4 år siden passerede 

han for første gang 1600. Så lå han nogle 

år og svingede lidt over 1600, inden han 

for knap et år siden – efter et dyk -  nåede 

1700. Her har han ligget omkring siden. 

Hans søn Jørgen har ca. samme udvikling 

– sparrer de mod hinanden?  

– til gavn for begge? 
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Kalender. 
 

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 i Gråsten. 

Mandag den 22. mar. Sønderjysk EMT 5 

Torsdag den 25. mar Trekantsturnering i Åbenrå 

Tirsdag den 30. mar. Påskelyn i Løgumkloster 

Tirsdag den 6. apr. Trekantsturnering i Sønderborg. 

Tirsdag den 13. apr. Løgumkloster byturnering starter. 

Tirsdag den 20. apr. Løgumkloster byturnering 2 

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

Tirsdag den 27. apr. Løgumkloster byturnering 3 

Tirsdag den 4. maj Løgumkloster byturnering 4 

Tirsdag den11. maj Løgumkloster byturnering 5 
 

Vær lige opmærksom på, at der ikke er nogen dato for afviklingen af pokalturneringen.  

Dato og spillested bliver først fastlagt på hovedkredsmødet. 

Niels Falsig skriver, at det formodentlig bliver søndag den 2. maj kl. 9.30 i Tønder. 

Tilmeldingsfristen vil så blive 28. april. 
 

 

2 skakspillere mødtes på gaden. 

- ”Hvad sagde din kone til, at det igen blev meget sent i sidste uge?” 

- ”Hun bad mig vælge mellem hende og skak!” 

- ”Det lyder da trist.” 

- ”Ja – vi havde trods alt været gift i 22 år!” 
 

2 skakspillere havde hele livet dyrket deres hobby sammen. De var meget sammen og 

brugte lang tid på at spille og analysere hinandens partier. 

Pludselig en dag, døde den ene, og skakken blev aldrig mere det samme for den anden. 

Pludselig en dag hørte han en rolig stemme fra oven – det var hans gamle 

skakkammerats. Han kendte stemme og spurgte: 

- ”Hvordan er der deroppe?” 

- ”Hvad vil du høre først – de gode eller de dårlige nyheder? 

- ”Lad mig få de gode først.” 

- ”Det er virkelig himlen her. Alle de store spillere er til stede, og der arrangeres 

konstant nye turneringer. Jeg har f.eks. lige tabt til selveste Jens Enevoldsen.” 

- ”Hvor vildt – og hvad er så de dårlige nyheder?” 

- ”Du har sort mod Petrosian på søndag!” 


