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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 
 

Kalenderen 
 

Sidste runde af SydGranPrix spilles i 

Gråsten den 24. april. 
 

Vores lokale pokalturnering, som kvalifi-

cerer til DSU’s pokalturnering spilles i 

Tønder den 2. maj. 
 

I begge tilfælde er fælles tilmelding gen-

nem din klubformand at foretrække. 
 

Hvis man har lyst til at se på skak, så er 

Løgumkloster Byturnering i gang. Den 

spilles på tirsdage – sidste runde er den 

11. maj. 
 

Herfra ønskes I alle en god sommerferie. 

Jeg siger tak til dem, som har hjulpet mig 

med at gøre bladet mere interessant ved at 

sende artikler og partier til bladet. 

En stor del af dette nummer er de 11 par-

tier, som jeg har fået tilsendt. 

Mangler du eller din klub blandt bidrags-

yderne, så kommer der et nyt blad efter 

sommerferien. 

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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Generalforsamlingsreferat 27.2.2010 

Søren Krabbenhøft – fork. af red. 
 

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

Gråsten Skakklub.- Se FU 

Haderslev Ska.- Michael Hedegaard (MH) 

Løgumkloster Skakk- Vagn Lauritzen (VL) 

Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP) 

Skakklubben Alssund. - Broder Petersen 

(BP), Karsten Fyhn (KF) 

Tønder Skakklub.-  Niels Falsig (NF), 

Helge Andersen(HA) 

Vejen Skakforening – Se FU 

Vojens Skakklub.- Karl Posselt (KP), 

Morten Jensen (MJ) 

FU: Kai Bjørnskov. Haderslev (KCB)  

 Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

 Herman Petersen, Ribe (HP) 

 Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 

 Jens Carl Petersen, Tønder (JCP) 
 

Formanden (KCB) bød forsamlingen vel-

kommen og startede med at bede forsam-

lingen om et øjebliks tavshed, for de to 

skakspillere, Finn Nielsen og Niels Thyge-

sen Steen, som ikke er blandt os længere. 

1. Valg af dirigent 

Formanden (KCB) foreslog igenigen Niels 

Falsig som dirigent, der modtog valget. 

 2. Formandens beretning.  
KCB: Selv om det både har været udsendt 

til klubformænd og tilgængelig i det om-

delte Nyt fra Sønderjydsk Skak, skal jeg 

læse hele teksten op. 

KP: En god og præcis beretning, rart med 

lidt fra den store verden. Jeg er betænkelig 

ved kløften mellem den menige spiller og 

DSU, men vi fik et godt indblik 

Efter lidt diskussion blev formandens be-

retning enstemmigt godkendt 

3. Kassererens beretning, aflæggelse af 

regnskab og budgetoplæg.  

Kassereren fremlagde regnskab og 

redegjorde for de noter der var tilknyttet. 

Han fandt det bl.a. utåleligt at DSU ikke 

kan hitte rede i hvor mange spisebilletter vi 

har benyttet til pokalskak i Nyborg og 

kunne oplyse at DSU er overgået til at 

opkræve kontingent direkte fra 

enkeltmedlemmer, så de ikke fremgår 

længere af dette regnskab. Han kunne 

oplyse at man i vores bank ikke kan bruge 

netbank, fordi vi er en forening. Vi har så 

online banking, hvor det koster et gebyr på 

40,- for at kigge kontoen. 

Her blev forslag nr.3 hevet frem: 

BP: Gert og jeg har bemærket at 

rentepengene udgør 1/10 af sidste år; vi 

undres at man ikke kan få bedre rente. I 

Alssund har vi indsat 25.000,-  det har på 

26 måneder givet et afkast på 2800,-, det er 

virkelig en stor forskel. 

JCP: Tønder Bank har tilbudt en ordning, 

med en 3-års binding. Da Claus Hjort skal 

ud og finde 95 mia. i de kommende år, så 

kunne det godt give en rentestigning. For 

min egen skyld, så ville jeg ikke turde.  

NF: Bankerne skal have en bedre solvens, 

det kunne også betyde noget. 

BP: De 25.000,- ville være bundet til 1/6 

2012. det ville give en højere rente end de 

57 kroner vi har fået i dette regnskab. 

SEK: Broder har lidt ret, men hvor stor 

arbejdskapital skal FU have? 

JCP: Det vides ikke, men det begrænser 

vores muligheder, men man kunne måske 

nok. 

KCB: Broder Petersen sendte samme 

forslag sidste år; Sydbank er i hvert fald 

sponsor for tre klubber. 

BP: Hvis man tager regnskabet 

kvartalsvis, så finder jeg det absurd at vi til 

stadighed har 25-29.000,- i egenkapital.  

VL: Det må da være muligt at presse 

Sydbank på gebyrerne; men det skal være 

en helhedsbetragtning, hvad vi skal. 

JCP: Hvis generalforsamlingen beslutter 

at vi skal skifte bank, så må vi det. 

BP: Hvorfor har vi kun fået 1/10-del af 

sidste års renter? 
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JCP: Rentefaldet på grund af finanskrisen. 

BP: Hvis jeg kunne låne 30.000 af FU, 

ville de kunne forrentes bedre. 

Herefter blev regnskabet godkendt med 

overvældende flertal. 

Herefter blev budgettet løbet igennem. 

NF: EMT? 

JCP: Det er noget vi skal tale om senere; 

er det rimeligt med 2000,- for så lidt. 

4. Fastsættelse af kontingent 

 KCB: FU stiller forslag om at holde 

kontingentet uændret. 

BP: Jeg har regnet på et forslag, der gør 

ungdom billigere og voksne dyrere. 

JCP: Det synes jeg ikke er en god ide; 

hvorfor skal det være så bøvlet, og en af de 

dyreste poster vi har er turen til Tjele. 

SEK: Vi regnede på det for et par år siden, 

og det blev neutralt for os, så lad bare de 

andre betale. 

VL: Det er da værd at overveje, det kunne 

få flere unge ind. 

BP: Beregningen vil give ca. 1000,- i 

merindtægt. 

KCB: Jeg har ikke modtaget de 

beregninger du fremkommer med. 

KP: Jeg støtter Jens Carl, det får ingen 

konsekvens, det er i småtingsafdelingen. 

UH: Det er bare merarbejde for 

kassereren, for et par håndører. Det skal 

være let at se hvor meget man betaler. 

JCP: Vi vil da nok ikke ændre vores 

kontingent, så den enkelte kan ikke mærke 

det. 

VL: Det er også mere signalværdien. 

Afstemningen mellem FU´s og Broders 

forslag blev afgjort med stemmerne 9 – 5 

til FU. 

5. Indkomne forslag 

KCB: FU stryger det første forslag, da det 

er den gængse procedure. 

BP: fremlægger sit forslag 2, omkring 

kontingentopkrævning. 

JCP: Forslag 1 er som vi gør i dag, forslag 

2 kan ikke lade sig gøre; at rykke 

betalingen frem kan jeg ikke bifalde. 

BP: Betalingen kom under Ove altid 

måneden før. 

Her fulgte en lang diskussion om måneder 

og kvartaler, skæringsdatoer og deadlines. 

SEK: Alt det pjat; hvornår skal DSU have 

pengene, og gå så 14 dage tilbage. 

Hvis der ikke er en deadline, kan jeg godt 

forstå jeres fifleri. 

Er der klubber der ikke betaler til tiden? 

JCP: Der er ingen der systematisk betaler 

til tiden. 

SEK: Det kører ellers rigtigt godt, så 

ansvaret ligger på klubberne, men stor ros 

til Jens Carl og Herman for et flot arbejde. 

BP: Jeg har talt med kassereren for DSU 

og der skal betales 1-1½ måned inde i 

kvartalet. 

JCP: Jeg kunne rigtigt godt ønske mig en 

liste fra DSU, med hvad vi skal betale 

hvornår. 

15 stemmer for at ændre betalingsdatoen 

til midt i den anden måned af kvartalet  

6. Valg 

KCB: Jeg har været i kontakt med alle 

klubber for at finde en afløser for Herman, 

uden held. 

Jeg har så været i kontakt med Jacob Buris 

Andersen, og han har meddelt at han gerne 

vil, når han kommer hjem til efteråret. 

Jacob Buris blev valgt uden 

modkandidater, og der var genvalg til 

Hansjørgen Clausen og Jens Carl 

Petersen 

Der var også genvalg til: 

Susan Clausen Suppleant til FU 

Gert Jönck  Revisor 

Svend Erik Kramer Revisorsuppleant 

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 

HA: Sønderjydsk EMT har et katastrofalt 

lavt deltagerantal. Jeg har lavet et forslag i 

4.HK.-bladet. Mit råd er at lave et program 

for turneringen inden klubberne gør det. 

MJ: Der har været spørgeskemaer ude 

tidligere, skal der kigges på dem igen. Vi 
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arrangerer næste år i Vojens, og er lydhør 

overfor hvordan vi kan trække flere til. 

NF: Mandag aften er generelt klubaften. 

Vi har i Tønder lukket klubben og taget til 

skaktur Syd/SGP. Det giver liv, og vi har 

lavet og vil lave noget sammen med 

Løgumkloster. 

Det har ikke været galt for SEMT i 3 år, 

men 10 år. 

KCB: Der fremkom ikke endegyldige 

svar. Vi ville ikke lukke klubben for 

arrangementer. 

BP: Vi har to turneringer der skifter 

mellem 3 klubber på forskellige aftener. 

MJ: Problemet er distancen, og det at man 

kommer sent hjem, skal man derfor andre 

på tiden til partiet? 

HA: Hvis man spiller på forskudte aftener, 

kan man støde sammen med andre 

arrangementer. Jo længere man går ned i 

tid, jo ringere bliver kvaliteten. 

MJ: 1½ time + tid pr. træk for ikke at ende 

i tidsnødsproblemer, kan rates. 

SEK: Nedlæg det, vi får ikke noget for 

pengene; i gamle dage var der 150 til 

turneringen. 

NF: Jeg er enig. 

KCB: Jeg ville være meget ked af at 

nedlægge det, det er en meget traditionsrig 

og den ældste  turnering; men jeg må give 

Svend Erik ret. På forrige 

generalforsamling besluttedes at klubberne 

selv skulle stå for det. 

MJ: Der skal ihvertfald til at ske noget. 

HA: Det er nærmest en parodi. 

VL: Vojens har en geografisk fordel, men 

to timer er for lidt; men ikke for 

basisspillere.  

MJ: jeg ser 8 personer her om bordet der 

har 1800, er der basis for at lave en 

schweitzer? 

SEK: Man kunne lave det om sommeren, 

hvor der alligevel ikke er aktivitet i 

klubberne. 

KCB: Der er ikke noget, der er nagelfast 

MH: Mit problem er at turneringen ikke 

ligger i mit bevisthedsunivers, som f.x 

påsken. I Min klub er der fuld gang i den i 

første halvsæson, folk brænder efter at 

komme i gang. Sådan er det slet ikke i 

anden halvsæson. SEMT skal ligge i 

fastere rammer. 

HA: Der skal være plads til både bredde 

og elite. Tiden er ikke afgørende for om 

man deltager. At afholde det om sommeren 

lyder som en rigtig god ide. Helst om 

hverdagen, da vi også spiller om søndagen; 

det er typisk divisionsspillere der har 

problemer. 

KP: Der afholdes flere turneringer, men 

med vigende deltagerantal. Hvis det ikke 

er den stærkeste spiller i hovedkredsen, der 

bliver Sønderjydsk Mester, så devalueres 

titlen I dag afvikler vi turneringen med 

deltagerantal, der var utænkelige for 20 år 

siden. 

NF: SEMT 2013? 

KCB: Haderslev vil gerne, men vil ikke 

slås for det. 

JCP: Tilskuddet til SEMT bør drøftes. FU 

vil gerne have noget at arbejde med, 

omkring tilskuddet. 

MJ: Skal der være en trækklud, der kan 

trække spillere til. 

JCP: Skal det være et fast beløb eller pr. 

spiller. 

KCB: Det er ikke forslag, da vi ikke er 

afklarede. FU skal have et mandat. 

VL: For 10 x 1000,- kunne vi nok trække 

spillere til. 

HA: Hovedkredsen skal levere tilskuddet. 

Jeg tror ikke det er præmiestørrelsen der 

afgør det, men min kalender. 

8. Holdturneringen 

KCB: Karsten og jeg har sammenbragt de 

respektive holdkampsreglementer. Det 

meste vil være kendt stof, så jeg skal kun 

nævne det der er ændret i forhold til det 

gamle. 

Kai gennemgår §2 holdinddeling og §11-



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 54  Side 6   

 
12 der omhandler op- og nedrykning. 

KP: C-rækken som aftenkampe er ikke 

godt. 

MJ: Der bør være en gruppe som vores D-

række i dag. 

NF: Vi bør holde fast i D-rækken. 1200 – 

hvad er det for en størrelse? 

SEK: Det bør være lørdagskampe. 

JCP: Det er en chauffør på holdet. 

KCB: Ikke nødvendigvis aftenkampe, og 

1200 er personligt. 

VL: Dette er jo et kompromis; havde 5.HK 

noget tilsvarende? 

JCP: De smås øjne stråler, når de vinder 

over mig. 

SEK: Vi har ikke problemer med 

chauffører. 

MJ: 3 af 4 klubber med juniorhold er her. 

KP: Så må vi lave en turnering i 

hovedkredsen, hvis andet misser. 

MJ: Det er netop lavet således at 

skoleskakspillere kan være med. 

SEK: Det er en torn i øjet på mange, med 

ældre på holdet. 

KCB: Jeg tror vi kan oprette juniorkampe 

for 1200 med lørdags- eller 

weekendkampe. 

Denne formulering er efterfølgende sendt 

til repræsentanterne for 5. HK, som ikke 

har nogen indvendinger.  

KP: Jeg har manglet et par ekstra 

holdturneringsprogrammer, til mulige 

holdspillere. 

VL: Ja, det er lidt lidt. 

KF: Det kunne bestilles ved tilmelding. 

Herefter berettede Karsten Fyhn om 

holdturneringen. Der har ikke været de 

store problemer. Resultaterne og 

stillingerne kan ses på www.4hk.dk. 

9. Pokalturneringen 2010 

NF: Pokalskak Tønder søndag 2.maj 

09.30 Der kan godt være flere hold. 

10. SGP 

NF: Det er uheldigt at der er stævne i dag i 

Vejle. Er der interesse for næste år? 

Her kom der bud fra Bov, Vojens, Hader-

slev, Gråsten/Alssund og Vejle vil også 

gerne. 

13. Ungdomsaktiviteter 

Søndag 9. Maj kl. 10.00 i Haderslev, ugen 

før DM i Skanderborg. (Det har vist sig at 

DM ligger en uge tidligere, hvorfor FU 

skal finde en ny dato.) 

Søndag 19. September kl.10.00 i Gråsten. 

14 dage før Tjele 

SEK: Der står 0 børn og 0 juniorer ud for 

mange klubber. I Bov har vi ikke noget, 

der ikke er lavet før. Nøgleordene er 

ordentligt materiel, opstart og 

markedsføring. Omkring 2000 lavede vi et 

ark, med info om klubben. Den blev 

omdelt i Bov og Padborg i 500 

eksemplarer. Så var der noget i den lokale 

avis. Der kom 23 den første aften. Tallet er 

meget svingende, vi har været helt nede i 

7; lige nu er der 14. Vi får suppleret med 

nye årligt. I august er der åbent hus, for 

børn og deres forældre. Alle er tilmeldt 

klubben; for lavt kontingent dur ikke, er 

den høj, så skal forældrene nok sørge for at 

sende poden til skak. Instruktørerne skal 

ikke være gode til skak, men bare komme 

hver gang. 

PP: I Ribe har der 4 gange årlig været 

afholdt sjov fredag, hvor foreninger kunne 

byde ind med deres interesse. Vi kan godt 

mærke at det er stoppet 

11. Initiativprisen. 

Generalforsamlingen enedes om at tildele 

Bov prisen for sit store ungdomsarbejde 

12. Hæderstegn. 

Generalforsamlingen pegede på afgående 

kartoteksfører Herman Petersen, som tak 

for godt arbejde 

14. Næste Generalforsamling. 

Det bliver 26 februar. FU finder ud af om 

det bliver hos Bov eller Alssund.(Efter 

deadline er der indløbet besked om at 

Menighedshuset i Sønderborg er 

reserveret; hvorfor Alssund er værter for 
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næste års Generalforsamling. 

15. Eventuelt: 

KCB: Vedtægterne vil blive redigeret af 

FU i det kommende år. 

Jeg er blev kontaktet af Pensionist.dk, der 

gerne vil linke til skaklubber på deres 

hjemmeside; kontakt mig for yderligere 

information. 

Så omdelte formanden fuldmagter til 

delegeretmødet i Påsken, således at vi 

kunne stå stærkere, end vanligt. Skal man 

ikke til DM så få lavet en fuldmagt til 

formanden. 

Dirigent Niels Falsig hævede mødet. 

Konstituerende møde: 

FU konstituerede sig meget hurtigt. 

FU ser herefter således ud: 

Formand:  Kai Christian Bjørnskov 

Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen 

Kartoteksfører: Jacob Buris Andersen 

Juniorleder: Hansjørgen Clausen  

Sekretær: Søren Krabbenhøft  
 

FU møde 27. Februar  

Søren Krabbenhøft   fork af red. 
 

Siden sidst: 

Vejen Skakforening er blevet tilknyttet en 

ny kontaktperson i kommunen, og så er der 

eller kommet skred i det. Vi har fået et 

skab, efter et halvt år. 

Økonomi: 

Da Generalforsamlingen bliver afholdt i 

klubregi, så bliver der meget billigere. 

Regnskabet udviser et lille overskud på 

1717,29. Jens Carl har modtaget en reg-

ning fra DSU, pålydende 1200,-. Da han 

kontakter DSU´s kasserer, med nogle op-

klarende spørgsmål, bliver der først uor-

den. Beløbet dækker over en afgift for 

holdskakspillere, 5,- pr. spiller. Det giver 

at der er 240 spillere i 4 HK der spiller 

holdskak, og så mange er vi slet ikke. Jens 

Carl sender opklarende oplysninger; vi var 

104 holdspillere den sæson, og det kom-

mer ned i 520,-. Det ender med at Jens 

Carl får at vide at der kommer en regning 

for sidste sæson, men den er også forkert, 

så den må han gerne smide ud. 

Så er der bøvl med antallet af spisebilletter 

til Pokalskak i Nyborg; hvor mange der 

har været benyttet står vist hen i det uvisse. 

Så der skal genereres en liste over personer 

der benytter en spisebillet. 

Hjemmeside: 

Der sker for lidt på hjemmesiden, klubber-

ne skal komme med ting til den, det er jo 

ikke webmasterens problem. Det skal dog 

siges at kalenderen bruges flittigt. Proble-

met vil blive taget op i FU, hvor man even-

tuelt kunne indkalde webmasteren.. 

Forslag til nye initiativer: 

Kan der laves noget sønderjysk spin-off på 

Bent Larsens fødselsdag, eller er der 

allerede kogt suppe nok på den hane. Vi 

lider under at vi ikke laver nok p.r. i 

klubberne; vi er for usynlige. Det er ikke 

nok at sige, at dem der spiller skak, spiller. 

Hvad med alle de der ikke ved det. Hvis 

man sætter et skakspil op på bytorvet, vil 

man konstatere at der er mange der kan 

spille skak. Det er dem vi skal have fat i. 

Dagsordenen til generalforsamlingen blev 

herefter gennemgået.   

FU møde 27. marts. 

Søren Krabbenhøft   fork af red. 
 

Mødet startede med at formanden og kas-

sereren tog hul på dagsordnens punkt 4, 

(Præmier til hold og scoringspræmier 

(follow up)ved at ordne det praktiske i for-

bindelse med hold og maxister. Sekretæren 

benyttede lejligheden til at beundre 13 ki-

lometer natur mellem Vojens og Hader-

slev.  

Referatet: 
Der var  arbejde i referatet fra Generalfor-

samlingen. Der er stadig ikke kommet be-

sked fra DSU angående spisebilletter. 
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Fremtidig Pokal-spisebillet-ordning søges 

af FU at få under kontrol. 

Kassereren vil fremsende de ændrede ter-

miner, sammen med næste afregning med 

klubberne. 

Afgåede Kartoteksfører Herman S. Peter-

sen varetager posten indtil Jacob Buris 

kommer hjem, og der kan laves en over-

dragelsesforretning. 

Da der ikke var konsensus på  Generalfor-

samlingen, vil FU fastsætte tilskuddet til 

SEMT. 

5.HK har godkendt, at der oprettes en 

række i den kommende holdturnering sva-

rende til 4.HK´s  

D-række, eneste forskel er at det nu bliver 

en C-række 

Økonomi: 
Kassereren gennemgik løseligt regnskabet 

og skønnede at der muligvis godt kunne 

afsættes 20.000,-  til kapitalpleje, men ud-

trykte bekymring for potentielle rentestig-

ninger. Argumentet er: 

Claus Hjort skal finde 95 milliarder de 

næste tre år → han er nok tvunget at ud-

stede Statsobligationer →når prisen på 

disse falder, så stiger renten → og så sid-

der vi med håret i postkassen →det ville 

tendere bondefangeri.  

FU mener at skal man tjene flere penge , så 

ville det nok være lettere at få et par nye 

medlemmer. 

FU udsætter beslutningen til at FU er 

fuldtallige.  

Præmier til hold og scoringspræmier: 
Punktet er blevet drøftet tidligere, og der 

skal kun tillægges at Kassereren afregner 

præmierne i april måneds regninger, og at 

Formanden vil lave Tillykke-breve til max-

scorerne.  

Hjemmeside: 
Hjemmesiden (og vedtægterne) vil være 

focuspunkter for FU i kommende termin, 

vil vil være faste punkter på dagsordenen 

til FU-møder. Foreløbigt tager formanden 

kontakt til webmasteren, og vil bede klub-

berne om større opbakning til hjemmesi-

den, i en kommende skrivelse.  

Forslag til nye initiativer: 
Sommer og sol og udendørsskak, som 

også kan kombineres med en rygerturne-

ring, som nok ville kunne trække folk til 

langt fra. Man skulle næsten tro at det er 

en naturlov at alle klubber holder tre må-

neders sommerferie.  

Forslag til Juniorsamlinger: 
Søndag 9. Maj kl. 10.00 i Haderslev, er 

aflyst 
Søndag 19. September kl.10.00 i Gråsten. 

Og det er gratis!  

Gennegang af  dagsordenen til Delege-

retmødet: 
Ikke det helt store, bortset fra et punkt om 

EMT-afgift. Punktet taler om uændret 30,- 

i Emt-afgift. 

Det virker mystisk, da den i dag kun er 

20,- HB har vedtaget det, og formanden 

tager til delegeretmødet uden bundet man-

dat fra FU, da der ikke var enighed. 

Til gengæld bliver formanden pålagt at 

bede DSU's kasserer om specifikationsliste 

over, hvad der koster hvad og skal betales 

hvornår i DSU. 

(Efter deadline) Der kommer ingen fusion 

mellem 6. og 9. HK.  

Revision af vedtægterne: 
FU nedsætter et udvalg bestående af 

d`herrer Kai Bjørnskov og Jacob Buris, der 

så refererer til FU.  

Skoleskak: 
DSU og DSS (Dansk Skoleskak) er efter-

hånden kommet på så god fod med hinan-

den, at der nu søges at få  koordineret akti-

viteterne.  

Nøglen til skoleskak ligger i skolerne.   

Formanden har været til skoleledermøde 

med 29 skoleledere fra Haderslev kom-

mune, og 6 af disse meldte omgående inte-

resse for projektet.  Næste stop på turen 

bliver i Aabenraa.  

http://5.hk/
http://4.hk/
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Åbent brev til FU vedrørende 

forvaltningen af hovedkredsens formue. 

Broder Petersen, Alssund skakklub. 

 

1) I regnskabsåret 2008 var formuen på 

42.025,07 kr. med en renteindtægt på 

494,14 kr. 

I regnskabsåret 2009 var formuen på 

43.742,36 kr. med en renteindtægt på 

57,04 kr!! 

Hvorfor er renteindtægten faldet så 

drastisk?? 

(Kun ca. 10% af renteindtægten for 2008) 

 

2) Kassereren for 4. HK har jo ikke behov 

for at have hele formuen liggende i en eller 

anden ”skuffe” for at betale de løbende 

udgifter hovedkredsen får i løbet af året 

med følgende begrundelse: 

I januar og april kvartal var klubbernes 

kontingentindbetalinger på 52.100, hvoraf 

40.000 er betalt videre til DSU. 

I juli og oktober kvartal 2009 var 

klubbernes kontingentindbetaling på 

63.400, hvoraf 50.700 er betalt videre til 

DSU. 

Det vil sige, at af det indbetalte kontingent 

på 115.500 er der betalt et 90.700 videre til 

DSU, hvilket giver et restbeløb på 24.800 

til 4. HK. 

Da kontingentet først skal betales en til 

halvanden måned inde i kvartalet og 4. HK 

modtager klubbernes kontingent 3-4 uger 

inde i kvartalet har kassereren ikke behov 

for at have en kapital (på 43.000 kr.) 

liggende i en ”skuffe.” 

Så lad dog vores kassebeholdning komme 

ud at arbejde, så den giver et fornuftigt 

afkast. 

 

3) Den 1. februar 2010 så jeg i TV-avisen, 

at Tønder Bank giver 3% af en kapital på 

25.000, der så er bundet til den 1. juni 

2012. Jeg foreslog telefonisk såvel 

kasserer som formand for 4. HK, at vi 

burde benytte os af dette tilbud, som havde 

givet et renteafkast på 1.774 i 

bindingsperioden, svarende til en 

renteindtægt på 760 kr. pr. år. Men det 

ville/turde FU-udvalget åbenbart ikke. 

Dersom man havde bundet 30.000 i stedet 

for 25.000 ville renteindtægten have været 

2129 kr. – svarende til 912 kr. pr. år. 

 

4) Som kasserer for skakklubben Alssund 

har jeg på eget initiativ – den 28. 

september 2007 (af en kapital på ca. 

30.000) indsat 25.000 kr. på en konto i 

Alm. Brandbank, der den 1. december 

2009 har givet et afkast på 2.836 kr. i løbet 

af 26 måneder, hvilket svarer til 1.309 kr. 

pr. år (eller 5.24% p.a.) 

 

5) Med hvilken begrundelse vil FU-ud-

valget ikke lave noget tilsvarende med den 

kassebeholdning 4. HK er i besiddelse af? 

Vi kan sagtens binde 30.000 af vor kapital 

i 3 år med et renteafkast på 3.100 kr., 

svarende til en renteindtægt på 1000 kr. pr. 

år. 

 

6) Jeg imødeser et konkret svar fra FU-

udvalget og vil gerne være behjælpelig 

med at forvalte vor formue på en fornuftig 

måde. 

 

Med venlig hilsen  

 

B. Petersen 

 

 

FU har ikke ønsket at svare direkte på 

dette brev. Ideen med at binde kapitalen 

for at få flere renter var oppe på general-

forsamlingen og på FU-mødet den 27 

marts. I referatet fra FU-mødet på side 8 i 

dette blad under punktet økonomi, kan 

man læse de overvejelser FU havde. 
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Helge Andersen Sønderjysk Mester. 

Af Niels Falsig 

SEMT 2010 fik en spændende 

afslutning. Selve kampen om titlen stod 

i sidste runde mellem Chr. Karstensen 

(3½), Godtfred Sloth Jensen (3) og 

Helge Andersen (3 points). Christian 

havde hvid mod Helge og kunne nøjes 

med remis pga bedre korrektion end 

Godtfred, som skulle føre de hvide 

brikker mod Kaj Elkjær Larsen. Kaj fik 

ret hurtigt udlignet og tilbød remis. Det 

afslog Godtfred og løb direkte ind i et 

tabt slutspil. Dermed var han ude af 

kampen, og interessen samlede sig om 

partiet mellem Christian og Helge. Dette 

blev yderst spændende og meget 

seværdigt. Christian gik hårdt til angreb 

på Helges konge, men fravalgte de 

nødvendige ofringer, formentlig fordi 

han i baghovedet havde tanken om, at 

remis var tilstrækkeligt, og så kom 

Helge mere og mere med i spillet. Efter 

lang tids kamp vandt Helge - og han kan 

nu kalde sig sønderjysk mester et helt år 

frem i tiden, mens Christian måtte nøjes 

med andenpladsen. 

I basisklassen var der lige så stor 

spænding. De to Tønder-spillere Jørn 

Lassen og Peter Jordt førte inden sidste 

runde med deres 3½ points, mens 

Hansjørgen Clausen, Gråsten, var nået 

op på 3 points. Sidste runde lå sådan, at 

Hansjørgen spillede hvid mod Jørn 

Lassen, og Henrik Felborg (2½ og 

højeste korrektion af alle) havde hvid 

mod Peter Jordt. Alt kunne ske. Det blev 

da også til to spændende partier, hvor 

remis blev afslået flere gange. Men 

begge partier mundede ud i slutspil med 

uligefarvede løbere - og så blev det 

remis alligevel. Jørn og Peter sluttede 

dermed øverst med 4 points hver. Jørn 

havde en andelse bedre korrektion end 

Peter og blev altså vinder af 

basisklassen. Men unge Peter Jordt kan 

se tilbage på en stor sæson. I Tønder 

Byturnering var han en af de 

lavestratede i basisklassen, men han 

vandt den og hentede næsten 400 

ratingpoints. I SEMT lægger han 

yderligere en solid ratinggevinst til. 

Det blev en turnering med mange 

spændende kampe - og med mange fejl. 

De mest sprælske partier var nok Vagn 

Lauritzen-Henrik Feldborg i 1. runde og 

Chr. Karstensen-Helge Andersen i sidste 

runde. Som en lille ekstra appetitvækker 

havde vi indført en lille bogpræmie til 

"rundens parti" i hver af de 5 runder. 

Disse præmier gik til Peter Jordt (for 

solidt spil og sejr over Hansjørgen 

Clausen) i 1. runde, Godtfred Sloth 

Jensen og Christian Karstensen i 

fællesskab (for giftigt offer af Godtfred 

og sikkert slutspil af Christian) i 2. 

runde, Henrik Feldborg og Jørn Lassen 

(for deres indbyrdes parti med 

Morragambit) i 3. runde, Hans 

Valdemar Hansen (for hans kampvilje 

og slutspil) i 4. runde, samt til Kaj 

Elkjær Larsen (for hans sikre slutspil 

mod Godtfred og fine pointe til slut) i 5. 

runde.   

Det afgørende parti. 

 

Efter en fin start med 3 sejre, havde jeg i 4. 

og næstsidste runde dummet mig. Jeg 

havde tabt til Godtfred. Åbningen var 

ellers forløbet fint, men pludselig kunne 

jeg ikke finde nogen plan.  

Derfor var kravet i dette parti en sejr. For 

at gøre det hele endnu værre, så skulle jeg 

have sort – og Christian kunne nøjes med 

remis. 

Taktikken var lagt hjemmefra – komplicer 

stillingen og pas på klokken. Vi spillede 
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med 2 timer til hele partiet. 

 

Christian Karstensen,Tønder 

Helge Andersen, Tønder 

 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 g6 4.d4 

cxd4 5.¤xd4 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.f3 0–0 

8.£d2 [8.¥c4 Er bedre, da sort ellers 

kan sort spille d5. ] 8...a6 [8...d5  med 

lige spil.] 9.0–0–0 Herligt, så bliver det 

skarpt. Jeg havde forventet en mere 

forsigtig opstilling, da han kunne nøjes 

med remis. 9...£c7 10.g4 d6 11.h4 

h5?! Jeg kunne ikke lide, hvis han 

spillede h5. 12.¥h6 ¤xd4 13.¥xg7 

¢xg7 [13...¤xf3 14.£h6+-] 14.£xd4 

e5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.£d2 [15.£xd6 £xd6 16.¦xd6 hxg4 

17.¥e2 gxf3 18.¥xf3 ¥e6÷] 15...hxg4 

16.¥e2 £d8 Skal dække på g5 - der 

kan komme evig skak efter h5 og 

tårnoffer på h5. 17.fxg4 ¤xg4 

Indledningen på en længere tur med 

hesten. 18.¦dg1 ¤f2 19.¦h2 ¤h3 

20.¦g3 ¤f4 Nu har jeg en bonde - 

springeren står godt - slipper jeg ud af 

angrebet, så er alt godt. 21.h5 ¦h8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Måske havde Le6 været bedre. 

22.¤d5 [22.hxg6 ¦xh2 23.gxf7+ ¤g6µ 

(23...¢xf7 24.¥c4+ ¥e6 25.¥xe6+ 

¢xe6 26.£xh2 Bliver helt vildt.) ] 

22...¤xd5 23.£xd5 ¥e6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.£d2 [24.¦xg6+ fxg6 25.£xe6 £g5+ 

26.¢d1 £g1+ 27.¢d2 ¦af8µ] 24...¦c8 

25.¢b1 d5 Christian er ved at komme i 

tidnød. 26.exd5 £xd5 27.£xd5 ¥xd5 

28.¦f2 ¦c6 f- og g-bonden skal 

holdes sammen - derfor skal hxg6 

besvares med Txg6. 29.b3 Hjælper 

sort til endnu en afbytning. En bonde 

er ikke meget, men når det er en 

samhængende fribonde, så vinder det. 
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29...¥e4 30.¥c4 f5 31.hxg6 ¦xg6 

32.¦e3 b5 33.¥d3 ¥xd3 34.¦xd3 f4 

Gør plads til kongen på f5. 35.¦d7+ 

¢f6 36.c4 Noget skal forsøges. 

36...bxc4 37.bxc4 ¦c8 38.¦c2 ¢f5 

39.¦f7+ ¦f6 40.¦xf6+ ¢xf6 41.¢c1 

¢f5 42.¢d2 e4 43.¢e2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦h8 [43...¦c5 Efterfulgt af Ke5-d4 og 

gevinst af c-bonden brugte jeg lidt tid 

på. Jeg valgte Th8, da den virkede 

mindre kompliceret.] 44.¢f1 f3 Tager 

feltet g2 fra kongen. 45.c5 [45.¢g1 e3 

46.c5 f2+–+] 45...¦h1+ 46.¢f2 ¦h2+ 

Opgivet – tårnet falder. 

 

Fremtiden for SEMT. 

 

Efter det svagest besatte mesterskab i flere 

år, må man gøre sig nogle tanker, hvis der 

fortsat skal være et sønderjysk mesterskab. 

 

FU barsler med en ide om at nedsætte 

tilskuddet. Det vil i hvert fald ikke give 

flere spillere, hvis man fra FU udsender 

signal om at gøre turneringen mindre 

prestigefyldt. 

 

Tidligere har der været udsendt et 

spørgeskema, hvor der blev spurgt om alt – 

betænkningstid, hverdage, weekender etc. 

Spørgeskemaet gav ca. lige så mange svar, 

som der var deltagere. 

 

På generalforsamlingen var der et forslag 

fremme om at flytte turneringen til f.eks. 

maj/juni. En god ide, men erfaringen siger 

mig, at det er svært at få skakspillere ud, 

når det er blevet grillsæson. 

 

Det har også været fremme at opgradere de 

forskellige klubturneringer til sønderjysk 

mesterskab – den ide gik ikke i Tønder. 

 

Jeg har tidligere skrevet, at en løsning 

kunne være, at klubberne kendte datoerne i 

så god tid, at de kunne lægge interne 

turneringer efter det.  

I 2008 lå den i Åbenrå og blev spillet på 

torsdage. Det betød at mange spillere 

deltog, da det ikke var klubaften.  

I år var det i Tønder på en mere normal 

klubaften – nemlig mandag. Klubberne 

med de stærkeste spillere afholdt interne 

turneringer på de samme aftener, så derfor 

holdt deres spillere sig væk. 

 

En ting er sikkert, hvis mesterskabet skal 

bevares, så skal der ske noget.  

Hvis alle primært tænker på deres egne 

klubturneringer, så er der efter min mening 

ikke megen fremtid for det sønderjyske 

mesterskab – og i det hele taget for 

turneringer i Sønderjylland. 

 

Hvis du har nogle gode ideer, så send dem 

til mig, så bringer jeg dem i bladet. 

 

Hvis der ikke sker noget drastisk, så har et 

sønderjysk mesterskab ikke nogen fremtid. 

Jeg vil begræde tabet af mesterskabet, men 

trods alt glæde mig over, at jeg vandt et af 

de sidste mesterskaber – også selv om 

mesterskabet ikke var væsentligt stærkere 

besat end vores interne turneringer. 
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Holdturneringen. 

 

Sidste runde i 2. division blev spillet i 

Kolding. Spænding om oprykningen var 

der ikke, da Herning førte med 6 point 

foran Bov, som lå på 2. pladsen. 

Nedrykningen var til gengæld meget 

spændende. Skolerne var næsten sikkert 

nede, da der var 4 point op til den måske 

frelsende 6 plads. På den anden 

nedrykningsplads lå Ribe, som skulle 

møde netop skolerne – rent bundopgør. 2 

point over Ribe lå Tønder, som skulle 

møde Viby, som er en langt stærkere 

modstander end skolerne. Yderligere 1½ 

point foran Tønder lå Springeren, som 

endnu ikke havde klaret frisag. 

Ribe gjorde det spændende ved ”kun” at 

vinde 5-3 over skolerne. Tilbage sad Niels 

Falsig og kæmpede for at vinde et svært 

slutspil. Det lykkedes ham at vinde 

slutspillet, så Tønder kun tabte 3-5 til 

Viby. Så havde begge hold 22½ point. Så 

skulle der kigges på matchpoint – begge 

hold havde 4 matchpoint. Den indbyrdes 

kamp var endt 4-4. Så blev reglerne 

gransket – gevinst på øverste bræt i 

indbyrdes opgør afgør. De 3 øverste 

brætter var sluttet remis, men Tønder 

havde vundet på bræt 4.  

Det betød, at Tønder fik den ekstra kamp 

mod nummer 6 fra 2. division gruppe 4, 

mens Ribe kunne konstatere, at det hedder 

mesterrækken næste år. 

 

Slutstillingen i 2. division: 

1. Herning  41 13 MP 

2. Evans  33 10 MP 

3. Bov  33   9 MP 

4. Viby  30½   9 MP 

5. Springeren 23   5 MP 

6. Tønder  22½   4 MP 

7. Ribe  22½   4 MP 

8. Århus/Skolerne 3 18½   2 MP 

 

Læg mærke til hvor tæt de 2 hold fra vores 

hovedkreds er ved at sende Springeren 

ned. 

Da Tønder vandt play off kampen mod 3. 

holdet fra SK 68 med 5-3, betyder det, at 

vi stadig har 3 hold i divisionen næste år – 

det bliver Bov, Tønder og Haderslev. 

 

Jeg har været heldig og få en del partier fra 

holdturneringen. Det første er fra Bovs 

kamp mod Skolerne – Svend Erik Kramer 

har sat noter til. 

 

Hartmuth Klemmt , Bov 

Jesper Larsen , Skolerne 

 

1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.¤c3 ¤f6 4.f3 

exf3 5.¤xf3 ¥g4 6.h3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥xf3 jeg kender intet til Blackmar-

Diemer gambitten, men  [6...¥h5 ser 

bedre ud] 7.£xf3 c6 [7...£xd4?? 

8.£xb7!] 8.g4 e6 [8...£xd4 9.¥e3 £b4 

10.0–0–0 er vist for risikabel] 9.g5 ¤d5 

10.¥d3 ¤xc3?! næppe det bedste, 

Le7 efterfulgt af Tf8 ser ud som et 

muligt forsvar, men endelig ikke 

rokade til den side. Efter teksttrækket 

får hvids løbere fine linjer at arbejde på 

11.bxc3 ¥d6 12.0–0 £e7 [12...0–0?! 
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Og sort får som i partiet store 

problemer] 13.¦b1! 0–0 14.£e4 g6 

15.c4 b6 16.¥d2 e5 17.¦be1 ¦e8? 

[17...£d7 er kun lidt bedre 18.c5 bxc5 

(18...¥c7 19.dxe5 £xh3 20.¦e3 £d7 

21.£h4+-) 19.dxe5+-] 18.c5! sådan, 

nu  falder sorts stilling helt fra 

hinanden  18...¥c7 [18...bxc5 19.¥c4! 

cxd4 20.¦xf7+-] 19.¥c4 ¦f8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  og nu tryller Hartmut og får lov til at 

afslutte partiet ganske effektfuld  

20.¦xf7! ¦xf7 21.¦f1 £d8 der er ingen 

redning [21...¥d8 22.¦xf7 £xf7 

23.¥xf7+ ¢xf7 24.£xe5+-; 21...bxc5 

22.¦xf7 £xf7 23.dxe5!+-] 22.¦xf7 

¢h8 [22...£xd4+ 23.£xd4 exd4 

24.¦xc7++- er jo også håbløst] 

23.¦xh7+ ¢xh7 24.£h4+ ¢g7 

25.£h6# 1–0 

 

En meget vigtig årsag til, at Tønder 

klarede frisag i bunden af divisionen, var 

tilgangen af Michael Neumann. Han 

spillede på bræt 4 og blev holdets 

topscorer. 

Han bliver spændende at følge fremover. 

Her er 2 af hans partier, han har selv sat 

noter til: 

 

Michael Neumann, Tønder 

Gert Aagård, Vejle 

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 4.¤xe4 

¤d7 5.¤f3 ¤gf6 6.¤eg5 e6 7.¥d3 

¥d6 8.0–0 0–0 9.£e2 £c7 10.¦d1?! 

Teorien siger Te1 eller c3. 

Imellemtiden har jeg også fundet ud af 

hvorfor: Tårnet skal bruges i f-linien til 

fremstødet f4. 10...h6 11.¤e4 ¤xe4 

12.£xe4 ¤f6 13.£h4 ¤d5 14.c3 ¥e7 

15.£e4 ¤f6 16.£e2 Da jeg spillede 

13. Dh4 drømte jeg om Td3, Tg3, 

Dxh6 og Dxh7 mat. Hvorfor lader 

modstanderen mig dog ikke spille 

det??? Nu må jeg finde noget andet, 

måske Se5. 16...b6 17.¤e5 c5 Jeg 

havde set c5 komme, det er jo 

standardplanen. Men i den konkrete 

situation er det forkert. Efter Lb7 står 

hvid kun lidt bedre. Nu kan hvid vinde 

materiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.¥f4?! Men ikke sådan. Denne 

stilling var jeg gået efter i træk 15, da 

jeg mente at Ld6 var tvunget, og så 

ville dxc5 være stærkt. Det er også 

rigtigt, men 18. Df3 havde været 

bedre. [18.£f3 ¥b7 19.£g3 ¤h5 

20.£h3 ¤f6 (20...g6 21.¤xg6 fxg6 

22.£xe6++-) 21.¥xh6 gxh6 22.£g3+ 
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¢h8 23.¤g6++-] 18...¥d6 Dette træk 

var ventet, og jeg havde set, at kun 

dxc5 og bxc5 går. Herefter ville jeg stå 

en smule bedre, da de sorte bønder er 

svage. Jeg håbede, at han ikke så, at 

Dxc5 ikke går. 19.dxc5 £xc5? En klar 

fejl, som viser at sort ikke har set 

faren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.¤d7 Midt ind imellem de sorte 

brikker. Jeg havde egentlig planlagt 

følgende: [20.¤g4 ¥xf4 21.¤xf6+ gxf6 

22.£e4 men Lxh2+ er ubekvemt for 

hvid.] 20...¥xd7 21.¥xd6 £xd6 

22.¥h7+ ¢xh7 23.¦xd6 Damen for 2 

lette. Min modstander sagde efter 

partiet, at han havde talt forkert - han 

havde troet, at han fik 3 lette for 

damen. Men så store problemer - 

damen mod 3 lette - ville jeg bestemt 

ikke have påtaget mig. 23...¥c8 

24.£d3+?! Så sker der det, som tit 

sker: Man spiller sig til stor materiel 

fordel, og så ved man ikke hvordan 

den skal anvendes... Hvorfor giver han 

ikke bare op?! Han har jo en officer for 

lidt...! Og han ved, at jeg vil vinde 

partiet...! Eller hvad? Jeg havde ikke 

den fjerneste ide om, hvordan jeg 

skulle vinde det vundne parti! Derfor 

trak jeg lidt planløst og håbede på 

endnu en fejl fra min modstander. Det 

er det suveræne spil fra en Lillemester. 

(Kleinmeister) Tc6 havde været et 

bedre træk. 24...¢g8 25.c4 Den 

oprindelige plan var 25. Td8, og det 

havde også været en god ide. Men 

den hellige enfoldighed trællebandt 

mig fortsat. Nu skulle c-bonden blive 

til dronning - lad os se om det går. 

25...¥b7 26.f3 Rette mod Se4 26...e5 

27.¦e1 ¦fe8 28.£a3 Nu kan e4 ikke 

længere forhindres - altså flygter vi. 

28...e4 29.fxe4 ¥xe4 30.£g3 Trods alt 

det næstbedste træk. Hvad vil jeg 

egentlig? Selvfølgelig undgå at tabe, 

dernæst forsøge at komme over 

tidsgrænsen - endnu 15 min. 30...¥g6 

31.¦dd1?! Tc6 ville være en bedre 

plan. 31...¦ec8 32.¦c1 Jeg spiller for 

passivt. Sort kan gøre hvad han vil, jeg 

kan ikke true ham i øjeblikket. Jeg står 

stadig til gevinst - og jeg har endnu 

ikke tabt - men fantastisk er det ikke 

mere. 32...¦c5?! Endelig hjælper han 

mig! 33.b4 ¦c6 34.c5 Jeg prøvede at 

fremtvinge en hurtig afslutning, da jeg 

troede, at jeg i det følgende ville få 

byttet tårnene. Objektivt havde Df4 

eller Te7 været bedre. Men bonden 

nærmer sig forvandlingsfeltet - kun 4 

træk tilbage. 34...¦ac8?! 35.£a3 

bxc5? Nu kan jeg endelig få afbyttet et 

sæt tårne. Derefter kan sort ikke 

længere true med noget slemt. 

36.¦xc5 ¦xc5 37.bxc5 a6 38.¦c1?! 

For pokker Michael - spil i det mindste 

aktivt! 38...¦c6 39.¦c4 ¥f5 40.£f3 

¥d7 41.h3 Efter den vel overståede 

tidsnød han jeg (igen) begynde at 

udarbejde en gevinstplan! Jeg kunne 

bede ham opgive....lave et par 

dametræk - eller noget andet? 

41...¢f8 42.£g3 [42.¦d4 ¢e7 43.a4 

h5] 42...¤e8 43.¦b4?? Jeg kan også 

jage spøgelser. Jeg tænkte 
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nogenlunde sådan: Hvis han tager på 

c5 (farvel dronning), så spiller jeg:  

43...¦xc5 44.¦b7 ¦d5 45.£a3+ ¢g8 

46.£e7 Det vinder en officer, fordi jeg 

angriber 2 på en gang, og han har 

ingen forsvarstræk. 46...¤f6 På nær 

lige dette måske....hm! Ikke godt! 

47.¦b8+ ¢h7 48.£xf7 Nå jeg fik da 

bonden igen, og han har stadig intet - 

måske med undtagelse af: 48...¦g5 

Ideen er...Lxh3. Går det er det dårligt 

for mig - ellers er det dårligt for ham. 

49.¦b6 ¥e8 [49...¥xh3 Dur ikke, da  

50.¦xf6 ¦xg2+ 51.¢h1 ¦g5 52.¦xa6 

¥g2+ 53.¢h2 ¥d5 54.£c7±] 50.£e7 

¤d5 51.£e4+ ¥g6 52.¦xg6 ¦xg6 

53.£xd5 Så langt så godt. - og 

endelig har jeg en plan!! g4, h4 og så 

ser vi hvad der sker. 53...¦f6 54.g4 g5 

55.¢g2 ¢g7 56.¢g3 ¢f8 57.h4 

gxh4+ Ha! Det klappede - nu Kxh4 og 

så vinde bonden på h6. - og dermed 

partiet. 58.¢xh4 ¢e7 59.¢h5 Så skal 

jeg bare bytte damen for tårnet og 

vinde - slutningen er inden for 

rækkevidde. 59...¦e6 Sådan bare at 

ignorere min trussel. Jeg ville jo bytte 

tårnet, og så gør han det så let for mig, 

ved at stille det et sted, hvor jeg bare 

kan slå det.  60.£xe6+ ¢xe6 61.¢xh6 

¢f7 62.g5 ¢g8 63.¢g6 a5 Ups?! Et 

trick?! Det kostede mig 10 min. inden 

jeg var sikker: Ingen trick, 64.a4 ¢h8 

65.¢f7 1–0 

 

I 3. runde var han stærkt medvirkende til 

Tønders flotte 4-4 mod Herning. Tønder 

fik 3½ point på de 4 øverste brætter. 
 

 

Leszek Kvapinski, Herning 

Michael Neumann, Tønder 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 ¤f6 

5.¤c3 c6 6.¥g5 Hermed forlader vi 

teorien. Modige som vi er, vil vi ikke gå 

på de stier, som Carlsen og Kramnik 

har trådt. Vi vil opdage egne nye stier. 

6...¥e7 7.c5 Dette træk er også 

modigt, men jeg synes ikke det er godt 

for hvid. Det havde været bedre for 

ham at udvikle sin kongefløj. 7...0–0 

8.¥d3 h6 9.¥f4 b6 10.b4 Jeg kan godt 

forstå, at han spiller dette træk, for han 

vil beholde bonden på c5 - godt er det 

dog ikke. 10...¥a6?! [10...a5 11.a3 

¥a6] 11.¥xb8?! ¥xd3 12.¥xa7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦xa7? Et svagt træk - ihvertfald når 

man spørger Fritz. [12...¦e8 13.£xd3 

(13.¥xb6 ¥xc5+ 14.¤ge2 ¥xe2 

15.¥xd8 ¥xd1+ 16.¢xd1 ¥xb4 

17.¥xf6 ¥xc3 18.¦c1 ¥b2 19.¦b1 

¦xa2 20.¥e5 f6 21.¥g3µ) 13...¥xc5+ 

14.¤ge2 ¥xb4 15.0–0 ¦xa7] 13.£xd3 

Leszek sagde efter partiet, at han 

havde glædet sig over sin merbonde, 

men som vi snart ser, så havde han 

glædet sig for tidligt. For det første har 

han endnu ikke udviklet sin kongefløj, 

og for det andet har han sin 

damespringer.... 13...bxc5 14.bxc5 

¦a3 En binding laves. 15.¤ge2 £a5?! 

Rigtig ide, men forkert rækkefølge - 

springeren skal til e4 først. 16.0–0? 
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[16.£d2=] 16...¤e4 17.¦ac1 ¥f6 

18.¦fd1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18...¦b8 Jeg har en gang lært, at 

tårnene skal i de åbne linier. E-linien 

havde været den rigtige åbne linie. 

Følgende meget klare variant burde 

jeg have fået øje på. [18...¦e8 19.f3 

¤xc3 20.¤xc3 ¥g5 21.¦c2 ¦e3µ] 

19.£c2 ¤xc3 20.¤xc3 ¦b4 21.¦b1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvids eneste chance var at opgive a-

bonden. Men et sort tårn på a2 vil også 

gøre mig nervøs. [21.¤e2 ¦xa2 

22.£d3 g6 for at forhindre Df5.] 

21...¦xc3 Opgivet - han gav mig 

desværre ikke lov til at 

fuldende:[21...¦xc3 22.£xc3 ¦xb1 

23.£c2 £e1+ 24.¦xe1 ¦xe1# "20 træk 

til skafottet"]  0–1 

 

I mesterrækken var Haderslev 

storfavoritter til oprykningen. De gik 

igennem med den fantastiske score på 27 

af 30 mulige – næsten 5½ i snit.  

 

Slutstillingen i mesterrækken: 

1. Haderslev 1 27 10 MP 

2. Gråsten 1 15   7 MP 

3. Alssund 1 15   5 MP 

4. Haderslev 2 13½   4 MP 

5. Fribonde 1 10½   4 MP 

6. Åbenrå 1   9   0 MP 

 

Ribe, Gråsten og Alssund spiller i mester 1 

næste sæson, mens Haderslev 2, Fribonde 

og Åbenrå spiller i mester 2. Åbenrå 1 

rykkede godt nok  ned, men da Åbenrå 2 

rykkede op fra A-rækken er Åbenrå stadig 

i mesterrækken. 

 

I sidste runde skulle Haderslev 2 møde 

Gråsten. Kampen ville få betydning for 

hvilket hold, der næste år kunne spille i 

den øverste mesterrække. Følgende flotte 

og spændende parti blev spillet på bræt 2: 

 

Allan Hye, Haderslev 

Jørgen Clausen, Gråsten  

 

1.c4 e5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 d6 4.¥g2 

¥d7 5.¤f3 ¤f6 6.d3 g6 7.0–0 ¥g7 

8.¦b1 0–0 9.b4 ¦b8 10.b5 ¤e7 11.a4 

¥f5 12.¥a3 b6 Svækker de hvide 

felter på damefløjen, men forhindrer 

fremstødet c5 et stykke tid. 13.¤e1 

¥c8 14.£b3 ¥b7 15.¤d5 ¤fxd5 

16.cxd5 Nu er c7 svag, sort søger sin 

chance i modspillet på kongefløjen. 

16...f5 17.¦c1 ¦c8 18.¤c2 £e8 

19.¤b4 £f7 20.¦c2 c5 Bygger på 
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bindingen af d-bonden. Hvis hvid slår 

igen med d-bonden, så står damen i 

slag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.bxc6 ¥xc6 22.¦xc6! Et godt set 

kvalitetsoffer. 22...¤xc6 23.dxc6! 

£xb3 24.¥d5+ £xd5 25.¤xd5 ¦f7 

Kf7 havde været bedre. [25...¦xc6 

Strander jo på  26.¤e7+ ¢f7 

27.¤xc6+-] 26.¦c1 ¥f8 27.¥b4 e4 

Gør det sværere for hvid at dække 

springeren med en bonde. 28.d4 g5 

29.e3 f4 30.exf4 gxf4 31.gxf4 ¦f5 

32.¤e3 ¦xf4 33.a5 bxa5 34.¥xa5 ¦f6 

35.c7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦g6+ [35...¥h6 36.¦b1 ¥xe3 37.fxe3 

¢f7 38.¦b8 ¦g6+ 39.¢f2 ¦gg8 Efter 

en kongevandreing til d7 vil sorts ene 

tårn kunne bevæge sig frit rundt efter 

bønder.] 36.¢f1 ¦g5 37.d5 ¥e7 Kf7 

ville have været bedre. 38.¦b1 ¢f7 

39.¦b7 ¦gg8 40.¤f5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40...¢f6 [40...¦g5 41.¤e3 (41.¦b8 

¦xc7 42.¤xd6+ ¥xd6 43.¥xc7 ¥xc7 

44.¦b7 ¢f6 45.¦xc7 ¦xd5 46.¦xa7 

h5=) 41...¦gg8] 41.¤d4 ¦ge8 42.¤c6 

h5 Med remistilbud. 43.¥c3+ ¢f7 

44.¦xa7 ¢f8 45.¢e2 ¥g5 46.¦b7 ¢f7 

47.¤d8+ ¢g6 48.¥a5  
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48...¦a8? [48...¥xd8 Er det mest 

korrekte - varianten ender i et slutspil, 

som sandsynligvis kan holdes remis. 

49.cxd8£ ¦cxd8 50.¥xd8 ¦xd8 

51.¢e3] 49.¦b8 ¦xa5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.c8£ Ser naturligt ud, men er ikke 

særlig godt. [50.¤c6 ¦a8 51.¦xa8 

¦xa8 52.¤b8 ¦a2+ 53.¢f1 ¦a1+ 

54.¢g2 ¦c1 55.¤c6+-] 50...¦a2+ Hvid 

har en dame for tårnet, men den 

udretter intet - trods frie 

kongeposition. 51.¢f1 e3 52.fxe3? 

[52.¦b1 ¦xf2+ 53.¢g1 ¦xd8²] 

52...¦f8+ 53.¤f7 Håber at sort tager 

dronningen, men sort har set matten. 

53...¦xf7+ [53...¦xf7+ 54.¢e1 ¥h4+ 

55.¢d1 ¦f1#]  0–1 
 

4 hold havde inden de sidste runder lige 

store chancer for at vinde A-rækken. Det 

er efter min mening tvivlsomt om nogen af 

holdene vil/kan benytte sig af retten til at 

rykke op, nu hvor det kræver 8 mand i 

mesterrækken. 

Åbenrå og Vejen var de eneste hold, som 

formåede at vinde kampe i de sidste 2 

runder. Det betød, at de placerede sig på 1. 

og 2. pladsen. 

 

Slutstillingen i A-rækken: 

1. Åbenrå 2 19½ 12 MP 

2. Vejen  18½ 12 MP 

3. Ribe 2  15½ 10 MP 

4. Bov 2  15   6 MP 

5. Løgumkloster 12½   6 MP 

6. Gråsten 2 12   5 MP 

7. Vamdrup   9½   4 MP 

8. Tønder 2    9½   1 MP 

 

Aabenraa 2, Vejen 1, Ribe 2, Bov 2, 

Løgumkloster 1, Gråsten 2, Vamdrup 1, 

Tønder 2, Bov 3 er kvalificerede til A-

rækken næste sæson, mens de øvrige hold 

spiller i B-rækken. 
 

Svend Erik Kramer var til den fælles 

afslutning i Åbenrå. Han fik nedenstående 

parti med, og han har sat noter til: 
 

Carsten Andersen, Åbenrå 

Peder Pharsen, Ribe  
 

1.e4 c5 2.¤f3 b6 Jeg ved ikke om 

Peder spiller det jævnligt, men et ikke 

helt almindeligt træk  3.¥c4 ¥b7 4.d3 

e6 5.¤c3 a6 6.¥f4 ¥e7 7.a3 ¤f6 

8.h3? Det er lidt slapt spillet og sort 

tager nu initiativet [8.e5 ¤h5 9.¥e3 d5 

10.exd6 ¥xd6 med lige spil] 8...d5! 

9.exd5 exd5 10.¥b3 0–0 11.0–0 d4 ja, 

og hvid er i problemer 12.¤e2?!  
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det mindst onde havde nok været at 

give en bonde for at få noget spil 

[12.¤e4 ¤xe4 13.dxe4 ¥xe4 14.¦e1 

¥b7] 12...£c8? Sådan en chance må 

man ikke lade gå fra sig til at smadre 

den hvide kongestilling [12...¥xf3! 

dette træk skriger til himlen 13.gxf3 

£d7 14.¢g2 ¥d6µ med klar sort 

fordel] 13.¤g3 så er hvid med igen 

13...¤d5 14.£d2 ¤d7 15.¦ae1 ¥f6?! 

[15...¦e8 16.¦e2 ¤f8 17.¦fe1 ¤g6 

18.¥g5 £d7 19.¥xe7 ¤dxe7 er OK for 

sort] 16.¥d6 en grim løber og hvid 

trænger nu ind i den sorte stilling 

16...¦e8 17.¦xe8+ £xe8 18.¦e1 £d8 

19.¤h5 ¤f8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.¥e5?! [20.¥xf8 ¢xf8 21.¤e5 ¥g5 

(bedre er 21...¥xe5 22.¦xe5 f6 

23.¦e4²) 22.¤d7+ £xd7 23.£xg5±] 

20...¥xe5 21.¦xe5 ¤g6 Og sort har 

udlignet 22.¦f5 £d7? taber forceret 

[22...¤ge7 23.¦g5 (23.¦e5 h6 24.£e2 

¤g6 25.¦f5 £d6 26.£e4 ¤ge7 27.¦e5 

¥c6 er også helt lige) 23...¤g6 

24.¦f5=] 23.£g5! ¦d8 24.¤e5 £e7 

25.£xe7 ¤gxe7 26.¦xf7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 slutstillingen fortjener et diagram, se 

alle de bindinger! 1–0 

 

I sidste nummer af bladet skrev jeg, at B-

rækken var utrolig spændende, idet kun 1 

point skilte de 4 hold inden de sidste 

runder. Bov og Haderslev delte 

førstepladsen et enkelt mulehår (læs 

matchpoint) foran Ribe. Haderslev tabte de 

2 sidste runder – specielt sidste rundes 0-4 

nederlag til Bov kostede terræn. Modsat 

gik det Vojens, som med  sejre i de 2 

sidste runder gik fra sidstepladsen til en 

tredje plads. 

 

Slutstillingen i B-rækken: 

1. Bov 3  14  8 MP 

2. Ribe 3  12 7 MP 

3. Vojens    9½ 5 MP 

4. Haderslev 3   8½ 4 MP 

5. Gråsten 3   8 3 MP 

5. Alssund 2   8 3 MP 

 

I sidste runde i B-rækken blev følgende 2 

partier spillet spillet. Svend Erik Kramer 

har sat noter til til begge: 
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Ulrik Germundsson, Ribe 

Jesper Kallesen, Gråsten  

 

Efterfølgende parti er et rigtigt 

kampparti, hvor der fra starten 

kæmpes om initiativet. Det kommer 

der et ganske seværdigt parti ud af, 

selv om rent objektivt begge herrer nok 

også burde have brugt lidt af kræfterne 

på at bringe kongen i sikkerhed med 

rokade.  1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.¥c4 ¤f6 

4.d3 c6 5.a4 ¥g4 6.h3 ¥h5 7.g4 ¥g6 

8.¤h4 £d7 9.¤xg6?! Hvid vil med 

vold og magt likvidere den sorte løber, 

men den halvåbne h-linie er vel 

nærmest til fordel for sort 9...hxg6 

10.£f3 d5! Angriber modstanderen på 

fløjen, er et modstød i centrum ofte 

den rette medicin 11.exd5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤xd5? Nej, slå dog med bonden, Lb5 

er ingen reel trussel [11...cxd5! 12.¥b5 

¤c6 13.¤c3 a6 14.¥xc6 bxc6–+ og 

sort står pragtfuldt] 12.¥d2 f5? Uha, 

godt nok modigt - overmodigt snarere! 

[12...¤b6 13.¥a2 ¤a6 med lige stilling] 

13.g5? Det er ligeså skidt, nu får sort 

ret [13.gxf5! gxf5 14.¤c3 ¤f6 15.0–0–

0+- med klar hvid fordel] 13...f4? Fejl 

på fejl, det er næsten for meget af det 

gode [13...¤a6 14.¥xa6 bxa6 15.¤c3 

¦b8 16.¦b1 ¢f7³ er fint fort sort] 

14.¤c3! sådan, nu tager hvidteten 

14...¤xc3 15.¥xc3 £f5 16.h4 ¥e7 

17.0–0–0 ¤d7 18.a5! et rigtigt godt 

træk 18...¦c8 19.a6 b5 eneste chance 

20.¥b3 ¤c5 21.¥a2 ¤xa6?! [21...b4 

22.¥xb4 ¤xd3+ 23.¦xd3 ¥xb4 er lidt 

bedre for sort, men ikke helt godt] 

22.¦de1! ja, så skulle det køre af sig 

selv 22...¥d6 23.d4 ¢d7 24.dxe5 ¤b4 

25.¥xb4 ¥xb4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  26.¦d1+? Det er fristende at give den 

skak, men den hjælper kun sort til at få 

kongen i sikkerhed [26.¦e4! ¥e7 

27.¦xf4 £xe5 28.¦e4 £c5 29.¦d1+ 

¢c7 30.£f7 ¦he8 31.¦de1+-] 

26...¢c7 27.e6 [27.¦d4 ¥c5 28.¦xf4 

£xe5 29.¦e4 £f5 30.£g3+ ¢b6 er 

ikke meget bedre, kun lille hvid fordel] 

27...¦cd8 28.¦xd8 [28.c3 ¦xd1+ 

29.¦xd1 ¥d6 30.¦e1² den er svær at 

vinde med de uligefarvede løbere] 

28...¦xd8 29.¦d1 ¦xd1+ 30.£xd1 

¥d6?! [30...£e5 31.£d7+ ¢b6 er 

emis, den hvide bonde kommer aldrig 

over feltet e7 samt igen de 

uligefarvede løbere sikrer remis] 

31.£d4 ¥c5? Taber det hele på gulvet 
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[31...c5 er sidste chance for at holde 

partiet 32.£xg7+ ¢b6 33.£f6 £e4 

34.£d8+ ¥c7 er også remis] Nu er det 

forbi, sort får ikke flere chancer 

32.£d7+ ¢b6 33.£d8+ ¢a6 34.e7 

¥xe7 35.£xe7 £h3 36.£a3+ £xa3 

37.bxa3 ¢b6 38.¥f7 ¢c5 39.¥xg6 

¢d6 40.h5 ¢e5 41.h6 gxh6 42.gxh6 

¢f6 43.¥e4 c5 44.h7 ¢g7 45.¢d2 1–0 
 

 

Susan Clausen,  Gråsten 

Herman Petersen, Ribe 

 

Der er ikke mange kvinder i skak, 

Susan Clausen fra Gråsten er en af 

dem, og hun er faktisk meget aktiv. 

Her i sidste runde fik hun en fin gevinst 

mod Herman Petersen fra Ribe, 

omend med lidt hjælp. 1.d4 d5 2.¤f3 

e6 3.¥f4 ¤f6 4.e3 a6 5.¥e2 c5 6.0–0 

c4?! Indtil nu har begge spillet 

åbningen ganske fornuftigt, men dette 

er forkert. Det er aldrig godt at 

fastlægge alle bønder så tidligt i spillet, 

det giver modparten fine 

angebsmuligheder 7.b3! sådan! 7...b5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.bxc4 [8.a4! havde været endnu 

stærkere 8...cxb3 9.axb5 ¥d6 10.¥xd6 

£xd6 11.cxb3+-] 8...bxc4 9.c3 ¥e7 

10.£c2 0–0 11.¤bd2 ¤bd7 12.e4 h6 

13.¦ab1! ja da, den åbne linie skal 

besættes 13...¤h5 14.¥g3?! 

[14.¥e3!? er meget bedre og sorts 

springer står udsat på h5  14...£c7 

15.e5 f5 16.¤h4 ¥xh4 17.¥xh5±] 

14...¤xg3 15.hxg3 Hvids fordel røg 

med løberen, i det følgende spiller sort 

rigtig godt 15...¤f6 16.¤e5 £c7 

17.¤g4 ¥d7 18.¥f3 ¥c6 19.¤xf6+ 

¥xf6 20.exd5 exd5 21.£f5 ¦ad8 

[21...¥g5 22.¦fd1 og så først 22...¦ad8 

med sort fordel ] 22.¥d1 £d7 23.¥c2 

£xf5 24.¥xf5 ¦b8 25.¤f3 g6! rigtig 

spillet, hvid har problemer nu 26.¥c2 

¦xb1? giver fordelen væk igen 

[26...¦fe8 27.¦fd1 ¥d7 28.¢f1 ¢g7µ] 

27.¦xb1 ¢g7? [27...¥d8 er bydende 

nødvendig] 28.¦b6! sådan en chance 

lader Susan ikke gå fra sig 28...¥b5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  29.a4! nemlig! 29...¥d8 30.¦d6+- 

¥e8?? 31.¦xd8 ¢f6 32.¦d6+ ¢g7 

33.¦xa6 og resten er teknik, som det 

så fint hedder 33...¥d7 34.¦d6 ¥e6 

35.a5 ¦b8 36.¦b6 ¦a8 37.a6 ¦a7 

38.¥a4 ¢f8 39.¥b5 ¥c8 40.¦b8 1–0 
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Der skete ingen ændringer i placeringen i 

de 2 sidste runder i C-rækken. Bov 

sikrede sig førstepladsen i næstsidste 

runde. 

 

Slutstillingen i C-rækken: 

1. Bov 4  16½ 11 MP 

2. Vojens 2  12   5 MP 

3. Tønder 3  10   5 MP 

4. Oversø-Frørup   9½   3 MP 

 

Svend Erik Kramer har sat noter til sidste 

rundes parti i C-rækken: 

 

Ken Gejl Jørgensen, Vojens 

Ole Kreutzfeldt, Tønder 

 

Ken Gejl Jørgensen fra Vojens 2, 

vandt alle sine partier i 

holdturneringen. Dette sidste var 

sikkert ikke det sværeste undervejs, 

men han laver få fejl og spiller meget 

sikkert af en spiller på det niveau - 

Ken er på vej frem, og vi kommer 

sikkert til at høre mere til ham.   1.d4 

d5 2.e4 ¤f6?! [Den bonde skal 

naturligvis slås, så kan hvid bøvle med 

at få bonden igen, men nu får han det 

hele foræret i stedet 2...dxe4 3.¤c3 

¤f6] 3.¤c3 Sort havde stadigvæk 

muligheden, men vil åbenbart ikke 

3...e6 4.e5! ja, selvfølgelig 4...¤e4?! 

[4...¤fd7 er meget bedre, hvor vi får en 

fransklignende opstilling, hvor den 

hvide springer enndda står forkert på 

c3] 5.¤xe4 dxe4 6.¥c4 b6 7.¤e2 ¥a6 

8.¥xa6 ¤xa6 9.¤g3 hvid har kig på 

bonden e4 9...f6 10.exf6 £xf6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11.¤xe4 Hvid er fokuseret på 

bondegevinsten, men kan kan faktisk 

afgøre partiet her med  [11.£h5+! g6 

(11...£f7 12.£b5+ £d7 13.£xa6+-; 

11...¢e7?? 12.¥g5) 12.£b5+ ¢f7 

13.£xa6+-] 11...£d8 12.c3? stadig 

vinder [12.£h5+ g6 13.£e5 ¥b4+ 

14.c3+- med det samme] 12...£d7 

13.£e2 £d5 14.¥g5 ¥e7 15.¥xe7 

¢xe7 16.f3 ¢d7 17.£xa6 ¦hf8 18.0–0 

£f5 19.£e2 Hvid spiller sikkert, sejren 

skal i hus 19...e5 20.£b5+ c6 21.£xe5 

¦ae8 22.£d6+ ¢c8 23.£xc6+ ¢b8 

24.¤d6 1–0 

 

Slutstillingen i D-rækken og beskrivelse 

af det afsluttende stævne står i blad 53. 

 

Følgende 6 spillere har scoret maksimum 

point på deres hold i denne sæson: 

 

Allan S. Hermannsen, Haderslev 1 

Christian Nors Andersen, Haderslev 1 

Hans Hansen, Ribe 3 

Henning Jakobsen, Alssund 2 

Steen Jensen, Bov 3 

Ken Gejl Jørgensen, Vojens 2 
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Gråstens åbne klubturnering 

Klippet fra Gråstens hjemmeside. 

 

Gråsten Skakklubs KLUBTURNERING 

2010 er slut. De afgørende kampe blev 

spillet i aften, og nu er det definitivt slut 

med at kalde Jørgen Clausen for “Lille 

Jørgen”. Det har jo aldrig været i 

nedsættende betydning, for han har jo 

været den lille engang. Men nu blev han 

KLUBMESTER for 2. år i træk, så vi må 

bøje os for hans skak-evner. 

Det holdt hårdt, idet han sluttede á point 

(5½ af 7) med John; men reglerne peger i 

så tilfælde på den indbyrdes kamp, og i 4. 

runde slog Jørgen John. 

Jørgen gik ubesejret gennem turneringen 

med 4 vundne og 3 remis. 

De nærmeste forfølgere var Bent og 

Henrik, men Bent startede med at tabe 2 

partier, og Henrik sluttede med at tabe 2, 

hvilket der altså ikke var plads til. 

TILLYKKE til JØRGEN. 

I denne Basis-1-gruppe havde vi Broder P. 

fra Alssund med som deltager, og han 

sluttede som nr. 7 med 2½ point. Og så er 

det ikke en fejl i stillingen, men Erik 

spillede en helt elendig turnering og endte 

på en sikker sidsteplads med et rundt 0. 

I Basis-2 deltog Poul Erik Nielsen, 

Alssund, og han gjorde sit job godt og 

vandt med 6 af 7 point. Han tabte kun til 

Finn, som sammen med sin søn, Steen, 

delte 2. og 3. præmien med 5½ point. 

Denne gruppe spillede efter Monrad-

systemet, og med 4½ point snuppede 

Bobby 4.-pladsen.  

 

Broder har givet mig følgende parti, som 

jeg har sat noter til: 

 

Broder Petersen, Alssund 

Hansjørgen Clausen, Gråsten 

 

1.c4 ¤f6 2.d4 e6 3.¤c3 b6 4.e4 d6 

5.f4 ¥b7 6.¥d3 ¤bd7 7.¤f3 ¥e7 8.0–

0 0–0 9.£c2 Truslen er e5 og slag på 

h7, men g6 svækker for meget om-

kring kongen. 9...g6 10.f5 e5 Skulle 

nok have været spillet trækket før - nu 

bliver kongen svag. 11.fxg6 fxg6 

12.¥h6 ¦e8 13.h3 Hvid vil gerne be-

holde løberen fremme, og dette træk 

forhindrer springeren i at komme til g4. 

13...¥f8 14.¥g5 ¥g7 15.dxe5 dxe5 

16.¤d5 ¤c5 Den ene dækning af 

springeren på f6 fjernes, og det for-

søger Broder at udnytte med følgende 

lille kombi: 17.¤xe5 ¥xd5 [17...¦xe5 

18.¥xf6 ¥xf6 19.¤xf6+± Var vel den 

variant Broder håbede på.] 18.exd5 

¦xe5 19.¥xf6 ¥xf6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.¥xg6!? Sort har fordel, så hvid 

prøver noget fusk. 20...hxg6? 

[20...£e7 21.¥xh7+ ¢h8 22.¥d3 ¦g8³] 

21.£xg6+ ¥g7 22.¦f7 Den havde 

Hansjørgen vist ikke fået med. 

22...¤e6 [22...£f8 23.¦af1 ¤e4 

24.¦xf8+ ¦xf8 25.¦xf8+ ¢xf8 Giver 

gode chancer til sort, men hvem sætte 

damen i slag?] 23.dxe6 £d4+ 24.¢h2  
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¦e2 [24...¦xe6 25.¦xg7+ (25.£xe6 

£e5+ 26.£xe5 ¥xe5+ 27.¢g1 ¢xf7µ) 

25...£xg7 26.£xe6+ ¢h8±] 25.¦af1 

¦e8 26.¦xg7+ [26.¦f8+! ¦xf8 27.¦xf8+ 

¢xf8 28.£f7#] 26...£xg7 27.£xe8+ 

¢h7 28.£h5+ [28.¦f7?? Et rigtigt 

håndledstræk, men en stor fejl. 

28...¦xg2+ 29.¢h1 ¦g1+ 30.¢h2 

¦g2+=] 28...¢g8 29.£xe2 1–0 
 

Trekantsturneringen 

Klippet fra Gråstens hjemmeside. 
 

Så blev det 6. april, og det var aftenen, 

hvor TREKANT-TURNERINGEN blev 

færdigspillet med de 3 sidste runder. 

Denne turnering var i år fyldt med mystis-

ke partier og vældige overraskelser; men 

formen med 3 aftener á 3 partier har den 

ene hage, at sygdom eller anden forhin-

dring straks giver 3 tab, hvorved stillingen 

kan ændres mærkbart. 

MESTERKLASSEN blev vundet af Jens 

Nording, Alssund, med 8 point af de 9 

mulige, hvorved Jens vandt det flotte ur, 

som var i “overskud” fra den seneste 

Slotsturnering. Nr. 2 blev Svend Erik 

Kramer, Bov, med 6 point; og 3.-præmien 

måtte deles mellem Helge Andersen, Tøn-

der, og vor egen unge klubmester, Jørgen; 

begge nåede 5½ point. Det er værd at be-

mærke, at det altså er den nykårede Søn-

derjyske Mester, Helge, som efter en skidt 

3’die aften må dele med vort lokale håb. 

Vor formand, Hansjørgen, nåede sammen 

med Bent og Karsten Fyhn, Alssund, 4½ 

point i denne stærke række. 

BASIS 1 vandtes stærkt af Gunnar B. Jen-

sen, Alssund, med 7½ point. Han mangle-

de altså bare ½ point, som ville have givet 

ham lodtræknings-chance om det udsatte 

ur. Her blev vores Ernst nr. 2 med 6½ 

point, og Broder P., Alssund, nr. 3 med 6 

point. 4.-præmien måtte deles mellem Uwe 

Hansen, Aabenraa, og vores Steen, som 

begge nåede 5 point.  

Af den samlede slutstilling, som kan findes 

på Alssunds hjemmeside, vil det kunne 

ses, at Bobby, Henrik og Erik sluttede 

særdeles jævnt med hver 4 point på en delt 

9. plads.!!!! 

 

Problematikken omkring sygdom og 

afbud i en hurtigskakturnering. 
 

Det var første gang jeg prøvede 

trekantsturneringen. Jeg har flere gange 

haft lyst, men der har været en af aftenerne 

jeg ikke kunne. I år lykkedes det og det er 

en rigtig hyggelig turnering. I år var den 

dog præget af en del afbud, og det er 

uheldigt i en sådan turnering. 

I år havde øverste klasse 2 afbud på grund 

af sygdom, og en spiller blev væk fra 2 

runder – vist nok på grund af 

bryllupsforberedelser.  Vi kan alle blive 

syge, og sygdom er absolut en god grund 

til afbud.  

Min turnering blev i høj grad præget af 

afbud – jeg ramte 3 afbud. Torsdag i 

Åbenrå var slemt – jeg kørte til Åbenrå og 

spillede et parti, og derefter kunne jeg køre 

hjem. Det var værre for Bent Bojsen – han 

ventede 2 runder og spillede det sidste. 

Hvis man ved man skal melde afbud til en 

sådan turnering – så bliv væk! 
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SydGrandPrix. 

Klippet fra hovedkredsens hjemmeside. 

 

69 deltagere i Vojens! 

Af Niels Falsig 

 

Fjerde afdeling af sæsonens SGP blev 

afviklet i Vojens den 28 dec. og var 

samtidig 37. udgave af Vojens Juletur-

nering. Frede Andersen og Co. kunne 

glæde sig over et stort fremmøde, hele 

69 spillere, hvoraf den ene endda brugte 

violin oveni. 

Turneringen blev afviklet i 4 monrad-

grupper. Vi tager lige topplaceringerne: 

Gruppe A (mester + 1. kl) havde 24 

deltagere og en suveræn vinder i Jackie 

Andersen, Århus, der scorede maximum 

7 points. De nærmeste forfølgere var 

Henrik Svane, Vejle, og Christian Nors 

Andersen, Haderslev, med 5 points 

foran Torsten Lindestrøm, Esbjerg, Kai 

Bjørnskov Haderslev og Ole Bønne-

lykke, Esbjerg, alle med 4½ points. 

Dennis Munksgård, Jerne, blev bedste 

spiller fra 1. klasse med 4 points. 

Gruppe B (2. + 3. klasse) med 21 del-

tagere sluttede med 3 spillere på hver 

5½ points: Peter Jordt, Tønder (3. kl!), 

Jørgen Clausen, Gråsten, og Brian Ha-

mann, Fredericia. Lige i hælene fulgte 

Henrik Feldborg, Gråsten, og Hans O. 

Hansen, Åbenrå, med 5 points, alle fra 

2. klasse. 

Gruppe C (4. klasse) med 12 deltagere 

blev vundet af Rasmus Nissen, Springe-

ren, med 6½ points i god afstand til Ken 

Gejl Jørgensen, Vojens, med 5 og Ralf 

Althüser, Oversø-Frørup med 4½ points. 

Gruppe D (skoleskak) havde også 12 

deltagere, og også her var der en klar 

vinder i Dario Isler, Bov, med 6½ points 

foran Dorian Gutschenreiter, Bov, med 

5½, Benjamin Isler, Bov med 5 og Mads 

Lund-Petersen, Gråsten, med 4½ points. 

Det hele fandt sted i en rigtig hyggelig 

atmosfære, trods nogle fodfejl i turne-

ringstabellerne, men disse indtræffer let, 

når der kommer pres på i form af ude-

blivelser uden afbud og drillerier fra pc-

programmet. Der er grund til at takke 

utrættelige Frede Andersen for det store 

arbejde med denne turnering. Vi kan 

også glæde os over, at vi nu er oppe på 

124 spillere, der har deltaget i mindst en 

afdeling af denne sæsons SGP! 

 

Fint SGP-stævne i Esbjerg 

Af Niels Falsig 

 

SGP-5 i Esbjerg blev spillet lørdag den 

23. januar med 36 deltagere. Spillerne 

var fordelt på 3 monradgrupper, hvor 

topresultaterne blev følgende: 

Gruppe A (Mester + 1.klasse) havde 12 

deltagere og blev vundet af favoritten 

Gunnar Pedersen, Esbjerg, 6 points 

foran Hans N Paulsen fra Springeren, 

Kolding, med 5½ points og Henrik 

Tranberg Jensen, Esbjerg, med 4½.  

Gruppe B (2.+3.+4. klasse) Her slut-

tede med følgende i toppen: Brian Ha-

mann, Fredericia, 6 points, foran Len-

nart Wiig, Fredericia, 5, og Christian 

Iversen, Evans Vejle, 4½p.  

Gruppe C (skoleskak) vandtes af Dario 

Isler, Bov, med 6½ foran Benjamin Is-

ler, Bov, og Martin Lorentsen, Tønder, 

begge 5½.  

5hk var som ventet repræsenteret klart 

mest talrigt med deltagere fra Esbjerg 

Skakforening, Evans Vejle, Jerne, 

Springeren Kolding, Fredericia og 

Vestervangsskolen i Esbjerg, mens der 

fra 4hk kun var spillere med fra Vojens, 

Tønder og Bov. Også styrkemæssigt 

dominerede 5hk. Der var således ikke en 

eneste mesterspiller med fra 4hk.  

Stævnet var forbilledligt arrangeret af 

Jesper Lahn og co. Rundelægningen 
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skete hurtigt og kompetent, og det var 

en god ide, at der var en lille præmie til 

samtlige 9 deltagere i skoleskakklassen.  

 

SGP-6 i Vejle med Evans dominans 

Af Niels Falsig 

 

Sjette afdeling af SydGrandPrix fandt 

sted i Vejle i dag med skakklubben 

Evans som arrangør. Der var 59 delta-

gere, heriblandt som ventet rigtig mange 

fra Evans. Vejle-spillerne har holdt sig 

lidt tilbage i de første 5 afdelinger, men 

nu var de der!   Fra 4hk var Gråsten, 

Ribe, Tønder og Vojens repræsenterede. 

Nogle resultater: 

Mesterklassen vandtes af Kim Skåning, 

Evans, med 6 points foran Preben Sø-

rensen, Evans, med 5 og Per Skjoldager, 

Evans med 4½ points. Altså ren Evans-

opvisning!  1. klasse vandtes af Jesper 

Korsgård, Vejlby Risskov, med 4 points 

foran Åge S. Nielsen og Karsten Foli, 

begge Springeren, og begge med 4 

points, mens Bent Bojsen snuppede 

fjerdepladsen med 3½. Vinder af 2. 

klasse blev Carl H Mortensen, Evans, 

med 6 points foran Jens Angelsgård, 

Kolding, med 5 og Hans E. Leimand, 

Ribe, med 4½. 3. klasse vandtes af Bent 

Christensen, Evans, med 4½, foran Peter 

Jordt, Tønder, og Niels H. Nielsen, 

Evans, med 4 points (også samme kor-

rektion). Vinder af 4. klasse blev Chris-

tian Jepsen, Evans, med 5 points foran 

Mathias Simonsen, Evans, med 4.  

Skoleskakklassen var på 20 deltagere 

og her vandt Rune Sørensen, Kirke-

bakke, med 6½  foran 3 andre Kirke-

bakkespillere. Både Jacob Geil Jørgen-

sen, Vojens,  og Martin Lorenzen, Tøn-

der, blandede sig dog i kampen og nåede 

op på 4 points hver.  

 

 

Spændende SydGrandPrix finale  

Svend Erik Kramer 

  
Lørdag, den 24. april spilles sæsonens 

SGP-Finale i Gråsten med Gråsten 

Skakklub og Skakklubben Alssund fra 

Sønderborg som arrangører. Se officiel 

indbydelse her på siden. 

Udover, at som sædvanlig er alle spillere i 

4. og 5. hovedkreds er inviteret til at 

deltage, skal jeg specielt anmode de 

spillere, der ligger til præmie i de 

forskellige klasser, dels at møde op for at 

varetage deres placering og chance, men 

også for at de efter stævnet kan modtage 

deres velfortjente præmie og hyldest. I et 

par klasser er afgørelsen for så vidt angår 

1. pladsen faldet, men i de fleste klasser er 

der stadig tæt kamp om alle placeringer. I 

Grand-Prixet er der som bekendt præmier 

til de 3 bedste i hver klasse  i den samlede 

stilling. 

  

Pointstillingen i toppen før sidste runde:  

  

M-klasse: 
  

1. Henrik Svane  53  Sikker 1’er 

2.-3. Gunnar Pedersen 34 

2.-3. Kim Skaanning 34 

………… 

4. Per Skjoldager 23 

5. Poul Fl. Fries Nielsen 22 

  

1. – klasse: 

  

1. Dennis Munksgård 64   Sikker 1’er 

2. Hans N. Paulsen 39 

3.-4. Åge Søndergård 29 

3.-4. Karsten Foli 29 

…………….. 

5. Bent Bojsen  25  
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2.- klasse: 

  

1. Brian Hamann 51 

2. Jørgen Clausen 47 

3. Sven Michelsen 34 

………. 

4. Henrik Feldborg 32 

5. Morten Jessen 27 

  

3.- klasse: 

  

1. Lennart Wiig 60 

2. Peter Jordt 54 

3. Tommy Hansen 32 

……. 

4. Palle G. Jørgensen  31 

5. Hansjørgen Clausen 30 

   

4.- klasse 

  

1. Ken G. Jørgensen 60   Sikker 1’er 

2. Kristine G. Jørgensen 38 

3. Rasmus Nissen 34 

…….. 

4. Lars Hansen 23 

5. Morten Skjoldager 20 

  

Skoleskak-klassen 

  

1. Dario Isler 64  Sikker 1’er 

2. Benjamin Isler 40 

3. Jacob G. Jørgensen 38 

…….. 

4. Martin Lorentsen 37 

5. Dorian Gutschenreiter  21 

Samlet stilling –  dominans af 5. HK i toppen. 

 

Første år med 5. hovedkreds i SGP, og de dominerer de øverste rækker – jeg håber ikke 

det samme sker, når holdturneringen næste år slås sammen med 5. hovedkreds. 

I første omgang vil det mest være holdene i M-rækken, som opdager forskellen, og jeg 

tror nogle af de hold får en brat opvågning – desværre!  

 

Juniorsamling næste sæson. 
 

Ungdoms afdeling i Sønderjydsk skak 4 hk.  

 Indbyder alle ungdomsspillere til trænings skak Søndag Den 19 - 9   2010 i Gråsten 

  

Øvelser med åbnings spil og slut spil. 

  

Vi starter kl. 10,00 og slutter ca kl. 16,00 .  

 spillested er Ahlmannsparken i Gråsten  mødelokale 1 i kælderen. 

Ahlefeldvej 12  Gråsten.  

  

Efterfølgende vil vi udtage holdet til ungdoms hold DM. i Skak. 

på Tjele Efterskole den første weekend i Oktober. 

  

     Med venlig hilsen 

       Ungdomsleder for Sønderjydsk skak 4 HK.  

       Hansjørgen Clausen 

       Æblehaven 5 

      Egernsund            TLF. 25126007. 
  

            Senest tilmelding Den 10 - 9 2010. 


