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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: kogsvej14@gmail.com 

 

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: 

Jacob Buris Andersen 

 

 

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 
 

Om dette blad 
 

Traditionen tro indeholder sæsonens 

første blad en optakt til den nye sæson, 

samt en afslutning af den forrige.  

 

Kalenderen er ret omfattende – tyder godt 

for en ny sæson. 

 

Bladet udsendes lidt tidligere end det 

plejer, men der er indbydelser med til 

turneringer, som starter først i september. 

Tønder har prøvet at skaffe nye med-

lemmer med en temadag – se hvordan. 

 

Jeg startede med bladet i 1997 og har 

kigget tilbage til den første sæson.  

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:kogsvej14@gmail.com
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:hansjorgenclausen@live.dk
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
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Bliv synlig! 

Få nye medlemmer? 
 

Lørdag den 7. august gjorde Tønder Skak-

klub et forsøg for at blive synlige i lokal-

området, samt hverve nye medlemmer.  

Man arrangerede en temadag med skak. 

Det hele var godt forberedt med annoncer i 

de 2 ugeaviser samt JyskeVestkysten. 

Man lavede et bredt arrangement med 

forskellige aktiviteter: 

- Skoleskakken deltog med elever og 

lærere. 

- Udstilling med særprægede skakspil. 

- En auktion, hvor spil, ure og bøger 

blev bortauktioneret.  

- Historisk stand med skakkens 

historie i verden og Tønder. 

- Mulighed for selv at spille.  

- Opgavekonkurrence med præmier. 

- Aktiviteter på det store skakspil. 

Man kunne selv spille og klokken 12 

var der en annonceret 

opvisningskamp mellem Tønders 

bymester og den sønderjyske mester 

på det store bræt. 
 

JyskeVestkysten var varskoet og stillede 

med en fotograf og en journalist, så alt var 

gjort for at gøre arran-

gementet og klubben 

synlig i lokalområdet.  

Nye medlemmer – det 

tror jeg ikke. De folk, 

som kiggede forbi, 

var stort set nuvæ-

rende medlemmer, 

skoleskakspillere eller 

forhenværende 

medlemmer. 
 

Var det en succes?  

Tønder skakklub blev 

lidt mere synlig i 

lokalområdet. 

De tilstedeværende 

havde en rigtig hyggelig dag. Vejret var 

med arrangementet, så det hele foregik 

udenfor. 
 

Nye medlemmer til klubben eller 

skoleskakken??? 
 

Andre ideer. 
 

Dette var, hvad Tønder gjorde. Andre 

klubber kan måske bruge nogle af ideerne. 

Når andre klubber prøver noget, så vil jeg 

meget gerne bringe det i bladet, så andre 

kan få gavn af ideerne. 

Aldersprofilen i sønderjysk skak er 

katastrofal – specielt hvis man ser på de 

bærende kræfter. Uden at have undersøgt 

det nærmere, så gætter jeg på, at 

gennemsnitsalderen i de fleste bestyrelser 

og FU er 50+ og stigende. 

Hvor mange klubber i Sønderjylland har 

en formand under 50? 

Hvor mange klubber har flere medlemmer 

under 50 end over? 
 

Noget skal der altså ske, hvis vi vil 

bevare skakken som sport! 

 

Niels Falsig og Christian Karstensen 

spiller på det store bræt. 
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SGP, 7. afd. i Gråsten 

Af Karsten Fyhn 

 

Alssund og Gråsten arrangerede i dag i 

fællesskab 7. og sidste afdeling af Syd 

Grand Prix 2009/10 på Gråsten skole. 

Der var ialt 39 deltagere og 

arrangementet forløb særdeles fint! 

 Præmietager fra SGP, 7. afd. blev: 

Mesterklasse 

1. Jens Nording, Alssund 6/7 

2.-5. Lars Wilton, Ribe, Kim Skaanning, 

Evans, Gunnar Petersen, Esbjerg, Ivan 

Sørensen, Evans 4½/7 

 

1. klasse 

1. Karsten Fyhn, Alssund 2½/7 

 

2. klasse 
1.-2. Manfred Thomsen, Fribonde, 

Brian Hamann, Fredericia 5½ /7 

 

3. klasse 
1. Lennert Wiig, Fredericia 4½/7 

2. Morten Helms, Alssund 4/7 

 

4. klasse 
1.-2. Mathias K. Simonsen, Evans, Ken 

G. Jørgensen, Vojens 5½/7 

Skoleskakklasse 
1. Dario Isler, Bov 5/7 

2.-6. Rune Sørensen, Kirkebakke, 

Dorian Gutschenreiter, Bov, Benjamin 

Isler, Bov, Arunn Ananthan, 

Kirkebakke, Asbjørn Sørensen, 

Kirkebakke 4/7 

  

 

 

 

 

 

SGP 

 

Med turneringen i Gråsten blev der sat 

punktum for sæsonens SGP. Den 

succesfulde turnering er tilbage i næste 

sæson. Tid og sted for de 7 runder findes 

andetsteds i dette blad. 

Samlet stilling og alle placeringer findes 

på Tønders hjemmeside. 

Kun de 4 bedste placeringer tæller i 

slutstillingen. 
 

Mesterklassen: 
 

I alt deltog 35 spillere i denne klasse., men 

22 deltog kun 1 gang. Henrik Svane deltog 

flest gange. Han var med 5 gange af de 7 

mulige og hans 2 første og ene andenplads 

rakte til den samlede sejr. Svend Erik 

Kramer, Bov og Jens Nording, Alssund har 

hver deltaget 4 gange, men det rakte kun til 

en 4.- og 5.-plads. 
 

Placeringerne i toppen (antal runder): 
 

1.  Henrik Svane (5)  53 

2. Kim Skåning, Evans (3) 44 

3. Gunnar Pedersen, Esbjerg (3) 42 

4. Jens Nording, Alssund (4) 35 

5. Svend Erik Kramer (4) 25 
 

1. klasse: 
 

I alt deltog 26 spillere i denne klasse. 

Halvdelen spiller kun 1 gang. De 2 

flittigste snupper også de 2 øverste pladser. 

Det positive for vores hovedkreds er, at 

Karsten Fyhn, Alssund opnår den samlede 

3. plads, selv om han kun har deltaget i 3 

runder. 
 

Placeringerne i toppen: 
 

1.  Dennis Munksgård, Jerne (5) 64 

2. Hans N. Paulsen, Kolding (6) 45 

3. Karsten Fyhn, Alssund (3) 34 

4. Karsten Foli, Springeren (3) 29 

5. Bent Bojsen, Gråsten (4) 25 
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2. klasse: 
 

Her deltog i alt 30 spillere og 18 af dem 

deltog kun 1 gang. Her blev det ikke 

belønnet at deltage flest gange, for så 

havde Morten Jessen fra Vojens vundet. 

Brian M Hamann deltog 4 gange og det 

resulterede i 4 første pladser. Det sikrede 

ham en suveræn samlet førsteplads. 
 

Placeringerne i toppen: 
 

1. Brian M. Hamann, Frcia (4) 68 

2. Jørgen Clausen, Gråsten (4) 47 

3. Sv. Michaelsen, Esbjerg (4) 34 

4. Henrik Feldborg, Gråsten (3) 32 

5. Morten Jessen, Vojens (5) 31 
 

3. klasse: 
 

I denne klasse deltog 22 spillere. 12 

spillere deltog kun 1 gang. Lennart Wiig 

fra Fredericia deltog 6 gange og det 

resulterede i 3 første- og 3 andenpladser. 

Peter Jordt fra Tønder deltog også 6 gange 

og opnåede 2 førstepladser, i øvrigt begge 

gange med Lennart Wiig på andenpladsen. 
 

Placeringerne i toppen: 
 

1. Lennart Wiig, Fredericia (6) 60 

2. Peter Jordt, Tønder (6) 56 

3. Tommy Hansen, Springer (3) 32 

4. Hansjørgen Clausen, Grstn (3) 30 

4. Palle G. Jørgensen, Vojens (5) 30 
 

4. klasse: 
 

26 var med i denne klasse, men kun 5 

spillere deltog mere end 1 gang. Ken og 

Kristine G. Jørgensen fra Vojens deltog 

begge i alle 7 runder.  
 

Placeringerne i toppen: 

 1. Ken G. Jørgensen, Vojens (7) 60 

2. Krist. G. Jørgensen, Vojens (7) 52 

3. Rasmus Nissen, Springeren (2) 34 

4. Math. Simonsen, Evans (2) 30 

5. Lars Hansen, Tønder (4) 23 

Skoleskaksklassen: 
 

I alt 31 spillere deltog i denne klasse, men 

17 deltog kun 1 gang. til gengæld har 6 

spillere deltaget 5 eller flere gange. 
 

Placeringerne i toppen: 
 

1. Dario Isler, Bov (5)  68 

2. Benjamin Isler, Bov (5) 41 

3. Jacob G. Jørgensen, Vojens (7) 38 

4. Martin Lorentsen, Tønder (5) 37 

5. Dor Gutschenreiter, Bov (3)  28 

 

I alt har 180 deltaget – I gennemsnit deltog 

de 1,9 gange - 103 af dem var kun med en 

gang. 84 fra vores hovedkreds har været 

med – det var 112 sidste år. 

 

Succes med 5. Hovedkreds i SGP ? 

 

For et år siden diskuterede man om 5. HK 

skulle med i SGP, og der stod følgende i 

bladet (nr. 51 sd. 16): 

 

Tilhængerne siger: ”Flere mulige 

deltagere giver en større og dermed mere 

spændende turnering. Vi kommer til at 

møde både nye og gamle modstandere.” 

Modstanderne siger: ”Turneringen bliver 

for stor og uoverskuelig, og dermed mister 

den sit hyggelige præg. Kørselsafstandene 

bliver for store, specielt for de sydlige 

klubber. Begge dele vil betyde, at færre fra 

vores hovedkreds vil deltage.” 

 

Hvis man ser lidt på tallene, så kan man se, 

at begge parter får ret. Vi har fået en større 

(60% flere)  og mere spændende turnering 

med nye stærke modstandere. 

Færre fra vores hovedkreds deltager. 

(Nedgang på 25%) Om det skyldes 

længere afstande eller mindre hygge, skal 

jeg ikke bedømme. 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 55 Side 6   

 

Mere hygge end spænding ved årets po-

kalturnering  

Af Niels Falsig 

Den sønderjyske pokalturnering blev 

spillet i dag i Tønder. Datoen var valgt 

uheldigt, så konfirmationer og andet 

bragte deltagertallet ned på ialt 10 hold. 

Men de deltagende spillere fik vist en 

hyggelig dag, som sædvanligt med dej-

ligt solkskin i skolegården udenfor. 

Vinder af eliterækken blev som ventet 

Bov - i suveræn stil med en score på 

23½ points i de syv kampe, foran Ha-

derslev med 20 points. 

Bredderækken vandtes af Gråsten-1 

med 19 points foran Ribe med 15, 

Åbenrå 14½, Tønder 12½, Alssund og 

Løgumkloster 11½ og Gråsten-2 6½ 

points. 

Juniorrækken havde kun et hold med, 

nemlig Bov Junior. De unge spillere 

kæmpede bravt og lavede også fine 

kombinationer, men de havde det svært 

og opnåede kun 6 points. 

Individuelt imponerede Rasmus Lund 

Petersen fra Gråsten mest. Han scorede 

på det svære førstebræt 6 points!  Svend 

Erik Kramer lavede maksimum på bræt 

4 for Bov. 

Vinderholdet og nummer to i hver 

række er kvalificeret til DM-finalerne i 

Nyborg i pinsen, dog sådan at der kun er 

lidt støtte fra hovedkredsen til vinder-

holdene i form af spisebilletter.  
 

Tæt på medalje til Gråsten ved 

pokalfinalen 2010 i Nyborg 

Af Svend Erik Kramer 

DSU´s pokalfinale blev traditionen tro 

spillet pinsesøndag på Hotel Nyborg 

Stand. 

Fra 4. HK deltog de 3 vindere fra 

kvalifikationsstævnet i Tønder – Bov i 

Eliterækken, Gråsten i Bredderækken og 

Bov i Juniorrækken, desuden deltog 

Haderslev i Eliterækken og Ribe i 

Bredderækken, begge som nr. 2 i 

kvalifikationen. 

I Elitegruppen skulle Bov i første runde 

møde de nykårede danske mestre fra 

Århus/Skolerne, der stillede med 4 IM ´er, 

det så svært ud, og i de 2 af partierne fik 

Bov da heller ikke et ben til jorden, men på 

bræt 1 fik Frank Schwarz med en fin 

kombi remis mod Jan Sørensen, og  på 

bræt 3 så det endnu bedre ud, da Mogens 

Grete med 4 min. tilbage havde en hel 

officer mere mod Mads Boe, der kun 

havde 2 min. tilbage – ak ja, det lykkedes 

desværre Mogens at tabe, og det satte givet 

spor for resten af dagen, hvor Mogens slet 

ikke kom på tavlen, de 3 øvrige gjorde det 

imidlertid udmærket – Frank Schwarz  

med 4, Hartmut Klemmt med 3½ og Svend 

Erik Kramer 3 point,  blev det samlet til 

10½ point og en 13. plads. 

Haderslev havde det som forventet svært, 

men de 4 Haderslev spillere bevarede 

humøret til sidste parti, men forhindre en 

18. og sidsteplads med 6½ point kunne de 

dog ikke, men det skal nævnes at Allan 

Hermansen scorede de 2½ point på det 

svære 1. bræt.  

I Bredderækken var Gråsten ved at skabe 

den helt store sensation, efter 4 runder 

havde holdet scoret 12½ point og lå på en 

sikker 2. plads med pæn margin ned til nr. 

3, men kun 1 point op til nr. 1. 

Men i runde 5 og 6 fik Gråsten desværre 

”gummiarm” og det blev til to klare neder-

lag på 1-3 og ½-3½, hvilket betød at to 

hold strøg forbi, og Gråsten fik den utak-

nemlige 4. plads med 14 point, kun ½ p. 

fra en 3. plads. Ribe blev i samme række 

nr. 9, og her skal nævnes en flot score af 

Lars Wilton på bræt 1 med 5½ af 6. 

I juniorrækken kom de unge Bovspillere 

på en stor opgave og nok også for stor, de 

øvrige hold, var væsentligt ældre og mere 

rutinerede end vore spillere på 2 x 14 år og 
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2 x 9 år, 4 point i alt blev der dog til, og 

specielt David Gutschenreiter gjorde det 

godt med 2 point på 1. brættet mod nogle 

af landets bedste juniorer. Til næste år er 

vore juniorer et år ældre, og så vil det 

straks gå bedre. 

Turneringen var samtidig premiere på den 

nye betænkningstid 20 min. + 5 sek. pr. 

træk til hele partiet. Jeg troede blot, det var 

en fiks idé, som er oppe i tiden med 

kortere tid + tillæg pr. træk, men det 

fungerede faktisk rigtig godt, ingen 

dramatiske tidsnøds dramaer – de, der står 

til gevinst kan snilt køre partiet til sejr 

uden fare for tab, man får flere regulære 

gevinster, men tiden som faktor skubbes 

noget i baggrunden. Det var mit indtryk, at 

langt hovedparten var tilfredse hermed. 

Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at 

opfordre flere af vore klubber til fremover 

at deltage i hovedkredsens kvalifikations-

stævne. En topplacering her er adgangs-

kravet til et fornemt finalestævne i Nyborg. 

Det er ikke kun partierne, men hele 

atmosfæren er fantastisk og arrangementet 

er i top – et arrangement som DSU har stor 

ære af og som værdsættes af deltagerne.    
 

Hartmut Klemmt, Bov 

Jens Jørgen Christiansen, Nr. 

Sundby 

Noter: Svend Erik Kramer. 

Pokalfinale Nyborg, 2010 

I et hurtigparti vinder den spiller ofte, 

der først angriber, og det er der ikke så 

meget mærkeligt i, det er langt lettere 

at angribe end at forsvare sig korrekt, 

når tiden er knap.Så i hurtigskak er det 

altid godt med en skarp variant, som 

her     1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.¤c3 ¤f6 

4.f3 Harmuts elskede Blackmar-Die-

mer, for dårlig til nærskak, men for-

trinlig til hurtigskak!  4...¥f5 5.fxe4 

¤xe4 6.£f3 ¤d6 7.¥f4 £c8 8.¥xd6 

cxd6 9.¥b5+ ¥d7 10.¤ge2 ¥xb5 

11.¤xb5 £d7 12.c4 a6 13.¤bc3 e6 

14.0–0 ¤c6 15.¦ae1 f6?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Modig spillet, e6 bliver uhyggelig svag 

nu 16.a3?! Mærkelig at Hartmut. trods 

den beskedne betænkningstid, ikke ser 

[16.¤f4! e5 17.¤cd5 ¤xd4 18.£h5+ 

¢d8 19.¤b6 £e8 20.£xe8+ ¢xe8 

21.¤xa8+-] 16...¥e7 17.£h3?! sta-

digvæk spøger Sf4 som et bedre træk 

[17.¤f4! e5 18.£h5+ ¢f8 19.¤g6+ 

¢g8 20.¤xh8+-] 17...0–0 18.b4 f5! 

Sorts bedste chance 19.b5? smider 

fordelen væk og hvid mangler stadig 

en bonde [derfor bedre 19.d5! exd5 

20.cxd5 ¤e5 21.¤d4 og hvid har sta-

dig rigelig spil for bonden] 19...axb5 

20.cxb5 ¤d8 21.a4 e5? Det kan sorts 

stilling ikke bære [21...d5 og sort har 

vel bare en bonde mere] 22.¤d5! Nu 

ikke mere slinger i valsen, hvid tager 

stikket hjem  22...¦b8 23.¦xf5! ¤e6 

[23...¦xf5 24.£xf5 £e8 (24...£xf5? 

25.¤xe7+ ¢f8 26.¤xf5+-) 25.¦f1+-] 

24.¦xf8+ ¦xf8 25.¤ef4 exf4 

26.£xe6+ £xe6 27.¦xe6 ¥d8 

28.¦xd6 ¥a5 29.¦d7 g5 30.¦xb7 ¦d8 

31.¤e7+ ¢h8 32.d5 ¥c3 33.d6 ¥d4+ 

34.¢f1 ¥c5 35.¤f5 ¥xd6 36.¤xd6 

¦xd6 37.a5 1–0 
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Skak uden grænser 

 Niels Falsig 

 

Skakklubberne i Tønder og Leck er ved at 

indgå i et tættere og tættere samarbejde. 

De første skridt blev taget i sidste sæson, 

hvor en af Lecks topspillere, Michael 

Neumann, fik en fast plads på Tønders di-

visionshold, og hvor flere Tønder-spillere 

var med i både Schnellschach-GrandPrix 

og Blitz-GrandPrix serierne i Leck. 

 

Det næste store skridt blev taget lørdag 

den 17. juli, hvor de to klubber havde 

starten på et formentlig fast samarbejde om 

et årligt junior- og skoleskak-stævne. 

Stævnet har titlen ”Skak uden grænser / 

Schach grenzenlos” . I år afvikledes stæv-

net i Leck, og arrangørerne måtte erkende,  

at en placering midt i sommerferien ikke er 

det bedste valg. Næste års stævne, der 

lægges i Tønder, vil derfor finde sted i en-

ten maj eller august.  

Trods en yderst beskeden deltagelse på 9 

skoleskakspillere blev det til en god start. 

De unge spillede en 

turnering på 7 run-

der, afbrudt af både 

fælles spisning og et 

foredrag ved Jens 

Chr. Lund, der jo har 

en fortid som skole-

skaklærer og im-

pulsgiver for bl.a. 

Curt Hansen, der se-

nere blev juniorver-

densmester og stor-

mester. 

Turneringen blev 

ikke uventet vundet 

af den stærke pige 

Kim Ruiz fra Rie-

seby ved Eckern-

förde, foran Alexan-

der Osterkorn fra 

Leck, Lisa Ruiz fra Rieseby og Martin 

Lorenzen fra Tønder. 

Efter turneringens afslutning fik de inte-

resserede lov til at spille simultan mod 

Lecks Michael Neumann. 

 

Tredje skridt tages til september, når skak-

klubberne i Leck, Tønder og Løgumkloster 

tager fat på en større turnering, der afvikles 

med runder på skift i hver af de tre byer 

over i alt 7 aftener. Denne turnering får 

titlen Grenzturneringen, en sprogforbis-

tring der tager højde for det grænseover-

skridende. Det er også tanken, at denne 

turnering skal være årligt tilbagevendende. 

 

Klubberne får støtte hos EU gennem Kul-

turbroen til opstarten på dette samarbejde. 

 

 

 

Martin Lorenzen fra Tønder i kamp mod 

Lisa Ruiz fra Rieseby, mens storesøster 

spændt følger partiet. 
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Hans Valdemar bymester i 

Løgumkloster. 

 

I årets udgave af Løgumkloster byturne-

ring viste ratingtallene en klar forskel 

mellem top og bund. De 3 favoritter lå 

meget tæt - mellem 1882 og 1906. De 3 

øvrige lå også tæt – mellem 1615 og 1653. 

Jeg kunne desværre ikke deltage i år, så 

øjenvidneberetningen mangler, men 

partierne har Vagn Lauritzen lagt på nettet. 

I 2. runde kom det første favoritopgør, da 

de 2 klubkammerater fra den arrangerende 

klub mødtes: 

 

Vagn Lynge Jakobsen 

Hans Valdemar Hansen 

 

1.d4 d5 2.c4 ¥f5 3.¤c3 e6 4.¤f3 ¤f6 

5.e3 ¥b4 6.£a4+ ¤c6 7.¤e5 0–0 

8.¤xc6 ¥xc3+ 9.bxc3 £d7 10.¥a3 

¦fe8 11.¥e2 bxc6 12.0–0 ¤e4 

13.¦ac1 dxc4 14.¦fd1 ¤d6 15.¥xc4 

¤xc4 16.£xc4 ¦eb8 17.f3 ¦b6 18.e4 

¥g6 19.£a4 £c8 20.¥c5 ¦a6 21.£c2 

¦a5 22.¦b1 f5 23.¦b2 fxe4 24.fxe4 

£d7 25.¦f1 e5 26.£b3+ ¢h8 27.¦bf2 

h5 28.¦f8+ ¦xf8 29.¦xf8+ ¢h7 30.h3 

¥xe4 31.£g8+ ¢g6 32.¦e8 ¥d5 

33.£f8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid truer med Te7 og vindende 

angreb, men sort klarer lige skærene. 

33...¦xa2 34.¦xe5 [34.¦e7 ¦xg2+ 

35.¢f1 £f5+ 36.£xf5+ ¢xf5 37.¦xe5+ 

¢f4 38.¦xd5 cxd5 39.¢xg2 a5 Min 

første vurdering var: "Nu vinder hvid." 

Efter at have set på stillingen et stykke 

tid sammen med Fritz, så er jeg ikke 

så sikker.] 34...¦xg2+ 35.¢f1 £xh3 

36.£e8+ ¢h6 37.£h8+ ¢g6 38.£e8+ 

¢h6 ½–½ 
 

I 3. runde mødtes 2 af favoritterne. Sidste 

års mester Christian Karstensen mødte 

altid farlige og uortodokse Hans Valdemar. 

Det kom der følgende parti ud af: 

Hans Valdemar Hansen, Løgumklst. 

Christian Karstensen, Tønder 

 

1.e4 c5 2.f4 e6 3.¤f3 ¤c6 4.d3 g6 

5.c3 ¥g7 6.¥e2 ¤ge7 7.¥e3 b6 8.0–0 

d5 9.e5 ¥b7 [9...d4 Er en mere 

aggressiv plan, som åbner for en løber 

på b7.] 10.d4 c4 11.¤a3 a6 12.¤c2 

¤f5 13.¥f2 h5 14.g3 b5 Så er alle 

sorts bønder på hvid og det er kun 

hvids bonde på a2, som står på en 

"forkert" farve. 15.¤g5 ¥h6 16.h4 

¥xg5 17.fxg5 £b6 18.b3 ¤ce7 19.b4 

a5 20.a4 bxa4 21.¦xa4  
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¢d7 Jeg forstår ikke, at han ikke bare 

rokerede. 22.¤e3 ¥c6 23.¦xa5 ¦xa5 

24.bxa5 £xa5 25.¤xf5 ¤xf5 26.£d2 

£a3 27.¦b1 ¦a8 28.g4 hxg4 29.¥xg4 

£a2 30.£e1 ¦a3 31.h5 gxh5 32.¥xh5 

¢e7 33.¦b6 ¥d7 [33...¦b3 Vinder et 

træk i forhold til varianten ved træk 35. 

34.¦xb3 cxb3 35.¥e2 b2 36.¥d3 £a1 

Med klar sort fordel.] 34.g6 fxg6 

35.¥xg6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£a1? Taber, da sorts konge kommer i 

klemme. [35...¦b3 36.¦xb3 cxb3 37.c4 

b2 38.£b4+ ¢d8 39.¥xf5 exf5 

40.¥h4+ ¢c8 41.£c5+ ¢b7 42.£b4+ 

Med evig skak!] 36.¦b1 £xc3 

37.¥h4+ ¢f8 [37...¤xh4? 38.£xh4+ 

¢f8 39.£h8+ ¢e7 40.£f6#] 38.¥xf5 

£xe1+ [38...£xd4+ 39.£f2 £xf2+ 

40.¥xf2 ¢f7 (40...exf5? 41.¥c5+) ] 

39.¥xe1 exf5 40.¥b4+ 1–0 

 

I 4. runde kom det sidste topopgør. : 

Vagn Lynge Jakobsen, Løgumklst. 

Christian Karstensen, Tønder 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 

8.£f3 ¤bd7 9.0–0–0 £c7 10.¥d3 b5 

11.¦he1 ¥b7 12.¤d5 Klassisk offer - 

her kunne det nok være modtaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12...¤xd5 [12...exd5 13.exd5 ¢f8 

14.¤f5 ¥d8 15.£g3 ¦g8 16.¤h6 

¤h5µ] 13.exd5 ¥xg5 14.fxg5 ¤e5 

15.£h3 ¥xd5 16.g6 0–0–0?! 17.gxf7 

£xf7 18.¢b1 ¢b8 19.¥e4 ¥xe4 

20.¦xe4 ¦de8 21.£b3 £b7 22.¦e2 

¤c4 23.a4 e5 24.axb5 ¤a5 25.£b4 

exd4 26.¦xe8+ ¦xe8 27.£xa5 £xb5 

28.£xb5+ axb5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29.¦d2 For passivt - i et tårnslutspil 

skal man søge initiativ. [29.¦xd4 ¦e1+ 

30.¢a2 ¦e2 31.¦g4 g6 32.¢b3 og 

hvid har en lille fordel, men 

spørgsmålet er, om det er nok til at 

vinde.] 29...¢c7 30.¢a2 ¢c6 31.¢b3 
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¢c5 32.¦f2 ¦e3+ 33.c3 b4 34.¦f7 

dxc3 35.¦xg7 cxb2+ 36.¢xb2 d5 

37.¢c2 h5 38.¢d2 ¦a3 39.¢e2 b3 

40.¢d3 b2+ 41.¢c2 ¦b3 42.¢b1 h4 

43.¦h7 ¦b4 44.¦c7+ ¢d4 45.¦c2 

¢e3 46.g3 hxg3 47.hxg3 d4 48.¦g2 

d3 49.g4 d2 50.¦g3+ ¢f2 0–1 

 

Da de 3 øverste kun afgav 1½ point til de 3 

nederste, kom de 3 topopgør til at afgøre 

mesterskabet. 

 

1. Hans Valdemar Hansen 4½ 

2. Christian Karstensen 3½ 

3. Vagn Lynge Jakobsen 2½ 

4. Ernst J. Jessen, Gråsten 2 

5. Hans Christian Baagøe, Va 1½ 

6. Hansjørgen Clausen, Grå 1 

 

I basisgruppen vandt Hans Ole Hansen, 

Åbenrå foran Jesper Kallesen, Gråsten. De 

sluttede begge med 4 point, men Hans Ole 

havde vundet det indbyrdes opgør og 

havde en bedre korrektion: 
 

Jesper Kallesen - Hans Ole Hansen 

 

1.c4 ¤f6 2.d4 g6 3.¤f3 ¥g7 4.e3 d6 

5.¤c3 0–0 6.¥d3 c5 7.d5 ¤a6 8.a3 

¥d7 9.£b3 ¦b8 10.¤b5 £b6 11.a4 

¤b4 12.a5 ¤xd3+ 13.£xd3 £d8 

14.a6 ¥xb5 15.cxb5 b6 16.0–0 ¦c8 

17.e4 £d7 18.£c4 ¤g4 19.h3 ¤e5 

20.¤xe5 ¥xe5 21.¦b1 f5 22.¦e1 fxe4 

23.¦xe4 £f5 24.¥e3 ¥d4 Hvid har 

problemer - tårnet på e4 kan ikke 

flyttes, da tårnet på b1 så hænger. 

25.£d3 ¥xe3 26.£xe3 ¦f7 27.¦d1 

£d7 28.¦e1 ¦e8 29.£d3 £f5 30.¦1e2 

¦ef8 31.g4? Svækker for meget 

omkring kongen. 31...£g5 32.£d2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nu går det galt. 32...£h4 33.¢g2 ¦f3 

34.¦4e3 £xh3+ 35.¢g1 £xg4+ 2 

bønder i sækken. 36.¢f1 ¦xe3 

37.£xe3 ¦f7 38.£e6 Det kan ikke 

være godt at bytte damerne, når man 

mangler 2 bønder. 38...£xe6 39.dxe6 

¦f5 40.¦e3 ¢g7 41.¢g2 ¢f6 42.¢g3 

¦e5 43.¦f3+ 43. Txf6, Tf8 efterfulgt af 

Ta8 og Txa7 kunne give visse 

modchancer, hvorfor risikere noget? 

43...¦f5 44.¦e3 h5 45.b3 g5 0–1 

 

Basisgruppen: 

 

1. Hans Ole Hansen, Åbenrå 4 

2. Jesper Callesen, Gråsten 4 

3. Bobby Christiansen, Gråsten 3½ 

4. Erik Asmund, Gråsten 3 

5. Karl Martin Kristensen, Lgkl. 2½ 

6. Morten Jessen, Vojens 2½ 

7. Jens Peter Jensen, Løgumklst. 2 

8. Holger Schmidt, Løgumklst. 1½ 

9. Aage Munksgaard, Vamdrup 1½ 

10. Peter M. Jensen, Tønder ½ 
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Tilbageblik – 1997. 
  

Det regner, og stakken med gamle 

hovedkredsblade ligger foran mig. Jeg har 

lige slået op i et af dem i forbindelse med 

det nye blad. Jeg kigger i de første jeg 

lavede i 1997 – og falder over flere 

interessante ting. 
 

I nummer 2 (marts 1997) finder jeg 

følgende: 
 

Tønder Skakklub har vundet DM i K-

skak igen. 

Curt Hansen, Svend Erik Kramer, Carsten 

Hansen og Martin Matthiesen er så langt 

foran i turneringen, at de ikke kan ind-

hentes. 

Det er yderst sjældent, at et hold genvinder 

et mesterskab i korrespondanceskak, så 

derfor et ekstra tillykke til spillerne fra 

Tønder. 

Nu er det med spillerne fra Tønder jo ikke 

helt sandt, for der er ikke nogen af dem, 

som bor i Tønder. Svend Erik bor i Bov, 

Curt bor på Fyn, Martin bor i Århus, og 

Carsten bor i Miami. 
 

Den gang spillede mange K-skak. I dag har 

computeren ødelagt den disciplin for de 

fleste. 

--- 

Svend Erik Kramer stopper efter 4 år 

som formand for hovedkredsen. Frank 

Petersen overtager jobbet. 

Svend Erik skriver bl.a.: 

Når man starter et sådant arbejde har man 

mange ideer, og når det lykkes at realisere 

en del af dem er man glad og for så vidt 

også tilfreds. 

Hvad fik vi så lavet i de 4 år: 

1) Omlægning af vores egen holdtur-

nering. 

2) Indførelse af pokalturnering 

3) Etablering af nyt hovedkredsblad 

Herudover fik vi så den bigevinst at vores 

medlemstal blev stoppet, og det har endda 

været svagt stigende de seneste år. 
 

Frank gik af i 2003 og blev afløst af 

Hansjørgen Clausen. Svend Erik blev igen 

formand i 2007. 

Hovedkredsbladet og pokalturneringen 

eksisterer stadig i dag. 

--- 

I nummer 3 kan jeg læse, at der har været 

oprykningskamp til M-rækken. 

Augustenborg vinder 3-2 over Vojens. 

Godtfred Sloth Jensen vinder for Vojens 

over Henning Jakobsen og partiet bliver 

bragt i bladet.  

Vojens er ikke så kede af at tabe kampen, 

og skriver følgende: 

Der er dog en positiv ting ved at vi tabte 

finalen. Vi behøver ikke at opgive at spille 

med i næste sæson, da vi jo ikke skal stille 

hold til søndagskampe. Jeg vil derfor ikke 

undlade at anmode om en GOD løsning på 

søndagsproblemet. 
 

Jeg kan konstatere, at løsningen ikke er 

fundet endnu! 

--- 

Mens de 3 første blade var hvide, så blev 

det besluttet, at bladet fremover skulle 

have en farvet forside. Nummer 4 blev 

grøn, og det har de efterfølgende blade 

også været. 

I nummer 4 stod der følgende: 
 

Tønder på Nettet. 

Og så til noget helt andet, som man siger. 

Væk med de støvede bøger, frem med 

computeren.  

Tønder Skakklub har en hjemmeside på 

internettet. Det er den eneste klub i ho-

vedkredsen, som jeg har net-adressen på. 

Skulle andre klubber have hjemmesider, 

eller få hjemmesider, så vil jeg meget 

gerne bringe dem i bladet. 

Tønders hjemmeside: www.itai.dk/tsk 
 

Tønder har stadig en hjemmeside, men nu 

har de fleste klubber en hjemmeside. 
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SydGrandPrix 2010-11 

 

Program for de 7 afdelinger kan ses i tabellen nedenfor. Der hver 

gang startes kl. 09.30:  

            

Afdeling dato arrangør 

SGP-1 25. sept.  Springeren Kolding                       

SGP-2 23. okt. Haderslev      

SGP-3 13. nov. Esbjerg Skakforening 

SGP-4 28. dec. Vojens 

SGP-5 22. jan    Evans Vejle   

SGP-6 12. marts Bov 

SGP-7    9. april Gråsten/Alssund 

 

Reglementet vil få et eftersyn af sgp-udvalget, og der vil blive rettet i 

det flere steder. Det opdaterede reglement offentliggøres inden 1. 

august.  

Klubberne sørger selv for indbydelse, turneringsledelse osv. Fra 

indskuddene går 20 kr. pr spiller til den samlede slutpræmie for alle på 

nær skoleskakspillerne, hvorfra der kun trækkes 10 kr. Disse beløb 

overføres til Preben Sørensen, der har påtaget sig jobbet som kasserer 

for SGP i den kommende sæson. 

Klubberne fastsætter selv størrelsen af indskud til de enkelte stævner.  

 

SGP-udvalget 

30. maj 2010.    

  

 

Tønder Byturnering 2010 

 

Spilles mandagene  6/9, 13/9, 20/9, 4/10, 11/10, 25/10 og 8/11, og skakspillere udefra er 

mere end velkomne. 

 

Vi har forsøgt at imødekomme ønsker fra ”tilrejsende” ved at flytte starten til kl. 19 og 

ændre betænkningstiden til 2 timer til de første 40 træk og et kvarter (plus opsparet tid) til 

resten.  

 

Som sædvanligt er der tale om en koordineret turnering. Indskuddet er 100kr for seniorer 

og 60kr for juniorer og pensionister.  

 

Tilmelding senest torsdag den 2. sept. til undertegnede på tlf 7472 3015 eller mail n-

f@mail.dk. 

Niels Falsig. 

 

mailto:n-f@mail.dk
mailto:n-f@mail.dk


Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 54 Side 14   
 

Skakklubberne i              Die Schachvereine in 

 

Løgumkloster                   Løgumkloster 

 

Tønder                    Tønder 

 

Læck                     Leck 

 

inviterer til                    laden ein zum 

  

  Grenzturneringen 2010-11 
   

Turneringsform:  7 runder, én gruppe,  system afhænger af deltagerantal. 

Modus:  7 Runden, eine Gruppe, System abhängig von der  

  Teilnehmeranzahl  

  (TN <8 Round Robin, 9-32 Monrad, >33 Schweizer-System)  
 

Spilletid:  2 timer  til de først 40 træk, og en halv time plus opsparet tid til  

  resten. 

Bedenkzeit: 2h/40 + 30’ Rest 
 

Indskud/Startgeld: 15 Euro oder 110 Kronen. 
 

Rating:  Turneringen bliver ratet efter dansk rating og ELO. 

Rating:  Es erfolgt eine ELO-Wertung. 
 

Tilmelding: Senest mandag den 8. september kl. 23.59 til Vagn Lauritzen  

på tlf 7474 4303 eller pr. mail til vagn-lauritzen@mail.tele.dk. 

Anmeldung: Spätestens Montag, 8. Sept., bei Michael Neumann,  

je-mine72@gmx.net 

 

Spilleplan: 

Spielplan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turneringen støttes af EU gennem Kulturbroen. Alle resultater vil kunne følges på 

www.tonder-net.dk/tsk.  

Das Turnier wird unterstützt durch die „Kulturbrücke” der EU. Die Resultate sind unter 

www.tonder-net.dk/tsk abrufbar.  

 

Dato / 

Datum 

Spillested / Spielort Tid / 

Uhrzeit 

17/9 Leck Nordfrieslandhalle) 19.00 

12/10 Løgumkloster    

(Nr. Løgum Centralskole) 

19.00 

22/11 Tønder (Tønder Gymnasium) 19.00 

10/12 Leck (Nordfrieslandhalle) 19.00 

4/1 Løgumkloster    

(Nr. Løgum Centralskole) 

19.00 

7/2 Tønder (Tønder Gymnasium)  19.00 

18/3 Leck (Nordfrieslandhalle) 19.00 

 

mailto:vagn-lauritzen@mail.tele.dk
mailto:je-mine72@gmx.net
http://www.tonder-net.dk/tsk
http://www.tonder-net.dk/tsk
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Kalender. 
 

Datoerne er med forbehold – jeg har bl.a. fundet dem på 

forskellige hjemmesider, hvor nogle af klubberne skriver, at de 

er foreløbige. Skal du være sikker, så kontakt klubben. 

 

Det nye i efteråret er, at Tønder, Løgumkloster og Leck starter en 

turnering, som spilles på skift i de 3 byer. På den måde minder 

den om Slotsturneringen i det sydøstlige hjørne. 

Grænseturneringen starter den 17. september og slutter den 18. 

marts. Den spredes således hen over det meste af sæsonen.  

 

Man. 6. sept. Tønder Byturnering 1 (Indbydelse i bladet) 

Tirs. 7. sept. Ribe bymesterskab 1 (Tilmedingsfrist 1/9) 

Man. 13. sept. Tønder Byturnering 2 

Tir. 14. sept. Ribe bymesterskab 2 

 Alssunds efterårsturnering 1 

Tor. 16. sep. Slotsturneringen 1 (I Gråsten) 

Fre. 17. sept. Grænseturnering 1 (Indbydelse i bladet – i Leck) 

Man 20. sept. Tønder Byturnering 3 

Tir. 21. sept. Ribe bymesterskab 3 

 Alssunds efterårsturnering 2 

Tor. 23. sept. Slotsturneringen 2 (I Åbenrå) 

Lør. 25. sept. SGP 1 i Kolding 

Tir. 28. sept. Ribe bymesterskab 4 

 Slotsturneringen 3 (I Sønderborg) 

Man. 4. okt. Tønder Byturnering 4 

Tir. 5. okt. Ribe bymesterskab 5 

 Alssunds efterårsturnering 3 

Tor. 7. okt. Slotsturneringen 4 (I Gråsten) 

Man. 11. okt. Tønder Byturnering 5 

Tir. 12. okt. Ribe bymesterskab 6 

 Grænseturnering 2 (I Løgumkloster) 

 Alssunds efterårsturnering 4 

Tor. 14. okt. Slotsturneringen 5 (I Åbenrå) 

Lør. 23. okt. SGP 2 i Haderslev 

Man. 25. okt. Tønder Byturnering 6 

Tir. 26. okt. Ribe bymesterskab 7 

 Slotsturneringen 6 (I Sønderborg) 

Lør. 30. okt. Ribe bymesterskab 8 

Uge 44 Holdkampe 

Søn. 7. nov. Kampe i 2. division og M-rækken 

Man. 8. nov. Tønder Byturnering 7 

Tir. 9. nov. Alssunds efterårsturnering 5 

Tor. 11. okt. Slotsturneringen 7 (I Gråsten) 

Lør. 13. nov. SGP 3 i Esbjerg 

Uge 46 Holdkampe 

Søn. 21. nov. Kampe i 2. division og M-rækken 

Man. 22. nov. Grænseturnering 3 (I Tønder) 

Tir. 23. nov. Alssunds efterårsturnering 6 

Uge 48 Holdkampe 

Søn. 5. dec. Kampe i 2. division og M-rækken 

Tir. 7. dec. Alssunds efterårsturnering 7 

Fre. 10. dec. Grænseturnering 4 (I Leck) 

Man. 13. dec Tønders åbne lynturnering 

Tir. 28. dec. SGP 4 i Vojens 
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Nyt i foråret: 

Vojens står for arrangementet af Sønderjysk EMT. Det burde 

være landsdelens flagskib, men har de seneste år været svagt 

besat. Man har prøvet en del. Før lå den altid i weekenderne, 

men folk ønskede ikke at bruge flere weekender, og færre og 

færre deltog. Åbenrå prøvede hverdagsaftener (torsdage) i 2008 

– en succes, da Haderslev stillede med flere stærke spillere. I 

2009 weekender i Haderslev – stærk i toppen, men få deltagere 

fra andre klubber. I 2010 var det mandage i Tønder – svagt besat. 

Haderslev har også klubaften mandag og sendte ingen spillere. 

Afstanden til Tønder har nok heller ikke gjort det bedre. 

I år prøver Vojens noget nyt. De afvikler turneringen i slutningen 

af sæsonen – maj og juni – på hverdagsaftener. Jeg håber 

virkelig, de får succes med det. 

Styrken i øverste gruppe afgøres i Haderslev og Bov. Stiller 

begge klubber med en håndfuld stærke spillere, så har vi den 

stærkeste turnering i mange år.  

Deltagerantallet har vi alle indflydelse på. Derfor – mød op og 

gør turneringen til succes. 

 

Tir. 4 jan. Grænse 5 (I Løgumkloster) 

Uge 2 Holdkampe 

Søn. 16. jan Kampe i 2. division og M-rækken 

Lør. 22. jan.  SGP 5 i Vejle 

Uge 4 Holdkampe 

Søn. 30. jan. Kampe i 2. division og M-rækken 

Man. 7. feb. Grænseturnering 6 (I Tønder) 

Uge 7 Holdkampe 

Søn. 20. feb. Kampe i 2. division og M-rækken 

Uge 9 Holdkampe 

Søn. 6. mar. Kampe i 2. division og M-rækken 

Lør. 12. mar. SGP 6 i Bov 

Fre. 18. mar. Grænseturnering 7 (I Leck) 

Tir. 5. apr. Løgumkloster Byturnering 1 (Tilmeld sen. 29/3) 

Lør. 9. apr. SGP 7 i Gråsten 

Tir. 12. apr. Løgumkloster Byturnering 2 

Tir. 19. apr.  Påskelyn i Løgumkloster (Tilmeld senest 18/4) 

Tir. 26. apr. Løgumkloster Byturnering 3 

Man. 2. maj Sønderjysk EMT 1 

Tir. 3. maj Løgumkloster Byturnering 4 

Man. 9. maj Sønderjysk EMT 2 

Tir. 10. maj Løgumkloster Byturnering 5 

Man. 16. maj Sønderjysk EMT 3 

Man. 23. maj Sønderjysk EMT 4 

Man 30. maj Sønderjysk EMT 5 

Man 6. juni Sønderjysk EMT 6 

Lør. 11. juni Sønderjysk EMT 7 

 

 

 

En opfordring – få datoerne ind på hovedkredsens hjemmeside. 

Det gør det lettere at planlægge for os alle.  

I skrivende stund er der kun Løgumklosters og Ribes turneringer, 

samt Løgumklosters påskelyn. 


