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Nyt fra Sønderjydsk skak  Nummer 56 Side 2 
 

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 
 

Leder 
 

Det er selvfølgelig for dårligt, at 5. HK 

ikke vil lave om på antallet af spillere i 

mester 2. Det betyder, at Alssund, Aaben-

raa og Fribonde ikke kan stille op i mes-

terrækken, da de ikke kan stille 8 mand 

om søndagen. 

På den anden side er det værre, at store 

byer, som Aabenraa og Sønderborg med 

opland, ikke kan stille 8 mand 7 gange 

om året. Klubberne bliver spist op af 

alderdom – ingen nye erstatter de gamle 

som stopper. 

Svend Erik Kramer har i flere år på mere 

eller mindre diplomatisk vis forsøgt at 

gøre opmærksom på dette problem, men 

han har talt for døve ører.  

Hvis der ikke gøres noget, så har vi om 

nogle år endnu længere mellem skak-

klubberne i Sønderjylland. 

Det er selvfølgelig ikke kun i de 2 oven-

nævnte klubber, der er problemer, men 

det gør jo ikke problemet mindre. 

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:kogsvej14@gmail.com
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:hansjorgenclausen@live.dk
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
mailto:kfyhn@vikingskak.dk
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 Generalforsamling 26.2.2011 kl. 13.00 

 Mødested:  Menighedshuset, Sønderborg (Alssunds lokaler) 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning.  

3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.  

4.  Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag.  

6. Valg 

   a: Valg af FU medlemmer: På valg er Søren Krabbenhøft og Kai Bjørnskov.  

  Begge modtager genvalg. 

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

 c: Valg af kritisk revisorer.  Gert Jöhnk modtager genvalg.  

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

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering. 

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

 turneringsarrangøren. Sønderjysk EMT blev intenst drøftet ved generalforsamlingen  

 2010, men  uden nogen konklusion. Efterfølgende har Vojens lagt sit program  

 frem, og flere har kommenteret det. 2011 afholdes, som Vojens har besluttet det, og  

 med sædvanligt tilskud, eftersom intet andet er besluttet. Turneringen kan stadig  

 drøftes. 

 Aftalte arrangører: 

 2011 Vojens 

 2012 Alssund 

 2013 Haderslev? 

 2014 lægger Gråsten billet ind på. 

8.  Holdturneringen  

 Karsten Fyhn bedes om at redegøre for holdturneringen indtil nu. 

9.  Pokalturneringen 2010.  

10.  SGP (Niels Falsig) 

11.  Indstilling af klub til initiativpris 

12.  Indstilling af spiller til DSU's hæderstegn. 

13.  Ungdomsaktiviteter 

 Juniorsamlinger for 4. Hovedkreds. Beslutningen fra 2010 er ikke effektueret.  

 Ny indsats drøftes. Form, tid og sted drøftes i FU. 

14. DSU's gryende tanker om regionalisering. Skal der kun være 4 hovedkredse?  

 Drøftelse af konsekvenser og muligheder. Til dette punkt vil der muligvis være  

 oplæg fra DSU. 

15.  Dato for næste års generalforsamling – 25. februar 2012 foreslås. 

16.  Eventuelt 

 

Jeg kender på forhånd til et forslag – det kan ses på bagsiden efter kalenderen. (Red.) 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 56 Side 4   

 

 FU møde 9. oktober 2010  

Søren Krabbenhøft – fork. af red. 

 

Mødet startede med at formanden meddel-

te at vores medlemskartotekfører havde 

meldt forfald. Dette medførte at dagsor-

denens punkter 1,3 og 12 blev udskudt til 

kommende FU-møde.  

Dagsorden:  

1. Velkomst og præsentation af nyt 

medlem, Jacob Buris Andersen. 

2. Referatet: 

Referatet blev godkendt. 

4. Siden sidst: 

Ole Jacobsen Mindeturneringen er blevet 

aflyst, i stedet afholdes en hurtigskak-

turnering, i hans minde. 

"Som det nok ikke har undgået de flestes 

opmærksomhed, så er Dansk Skak´s ube-

stridte fyrtårn, Bent Larsen ikke blandt os 

længere.  

Hansjørgen deltager i 4 turneringer, med 

16 – 20 spillere i hver. Turneringsniveauet 

gør at der næppe er plads til nye tiltag, der 

også skal passe med skoleskakkalenderen. 

SGP´s første afdeling er afviklet hos Sprin-

geren i Kolding. FU henstiller til arrangø-

rer af SGP at der laves et referat og sendes 

til respektive hovedkredses hjemmesider. 

FU tør ikke satse på at Svend Erik Kramer 

er med hele vejen rundt. 

5. Fra HB-mødet 29. august 

Tilbagegangen i medlemsantallet er stop-

pet, måske er der kun kernemedlemmer 

tilbage. 

Håndbogen er blevet opdateret, kan hentes 

fra DSU´s hjemmeside. 

Der er megen snak om strukturændringer, 

altså færre hovedkredse. 

6. Økonomi: 
FU diskuterede kapitalpleje; kassereren vil 

helst være fri, men kan måske nødes. FU 

enedes om at kassereren ikke skulle bruge 

tid på det.  Medlemstallet i 4.HK er stadigt 

svagt faldende. 

7. Sønderjysk EMT: 

Det bliver Vojens Skakklub der afholder 

SEMT i år; mandage fra 2. maj. Formand 

Karl Posselt har jo slået et slag for at klub-

berne får afsluttet deres sæson så spillerne 

kan deltage i turneringen. 

FU drøftede tilskuddet til SEMT, men 

fandt at spørgsmålet var en generalforsam-

ling værdigt. 

8. Holdturnering: 

Tilmeldingen til holdturneringen er god, 

men der er ugler i mosen. Det programmel, 

der skal styre turneringen, er ikke i stand 

til at arbejde med 2 hovedkredse.  Efter 

deadline: Turneringsleder Karsten Fyhn 

har meddelt, at det nok alligevel lyk-kes at  

få holdturningsprogrammet til at køre.  

9.Hjemmeside: 
Den fungerer, men der er for få klubber der 

bruger den. Kluboplysningerne er ikke op-

daterede. Klubberne skal sende oplysnin-

ger om ændringer på formand/kassererpos-

ten og nye hjemmesider til vores medlems-

kartoteksfører Jacob Buris. Webmasteren 

skal kvalitetssikre hjemmesiden. 

10.Forslag til nye initiativer: 

Der er ikke det store behov lige nu. 

11. Juniorsamlinger: 

Juniorlederen blev ramt af force majeure 

på de valgte datoer for juniorsamlinger. 

Han berettede om en vellykket tur til Hold-

DM på Tjele. Vi havde det bedste hold i 

mange år, og lagde hårdt ud, og lå nr.3 

efter 3.runde. Vi blev nr. 7 af de 9 

hovedkredse. 

13.Skoleskak  

Man har efter kontakt med samtlige 

skoleledere i Haderslev, fået startet 4 nye 

steder op godt hjulpet af god presse. 

Der har været afholdt en jubilæumstur-

nering i Haderslev, hvor klovnen Anton fik 

tryllebundet hele forsamlingen i 45 min. 

Man må lade at skoleskakken sprudler af 

gode ideer. 

14.Næste Møde – 15 januar 2011. 
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Penge til klubben = Søgning i fonde. 

 

De fleste klubber er presset på medlems-

tallet og flere er også presset økonomisk. 

Da DSU har sat kontingentet voldsomt i 

vejret, er de fleste klubber tilbageholdende 

med kontingentstigning.  Det betyder, at 

man ikke har råd til at købe nyt materiel. 

Det betyder, at man mange steder sidder 

og spiller med gamle slidte spil. Man kan 

sagtens spille med gamle spil, men per-

sonligt synes jeg, det er lækkert, når man 

sætter sig til et bord hvor der står et nyt 

kvalitetsspil. 

Bov skakklub har på få år gået fra at være 

en klub, som kæmpede for at blive i 2. 

division, til en klub med realistiske 

ambitioner om oprykning til 1. division. 

På materialesiden er det gået endnu hur-

tigere – Svend Erik Kramer fortæller i det 

følgende, hvordan de har gjort det i Bov. 

 

Skakklub anno 2010 – hvordan får vi 

nye medlemmer og hvordan skaffer vi 

midler til nyt materiale. 

Svend Erik Kramer. 

 

Lad os starte med det sidste først, hvordan 

skaffer en skakklub midler til nyt mate-

riel – brætter, brikker og elektroniske ure. 

Mange klubber i hovedkredsen sidder 

stadig og spiller med eller ved DSU´s 

gamle papbrætter og med nedslidte brik-

ker, som er 30-40 år gamle, Garde- og 

tårnuret er ligeledes stadig stillet op mange 

steder, selv om de retteligt hører hjemme 

på Teknisk Museum. 

Bov Skakklub har gennem de seneste 4 år 

fået sponsoreret nyt materiel for over kr. 

40.000  og har i dag vel nok Danmarks 

bedste materiale – alle vore hold spiller 

med elektroniske ure, vore juniorer har 

således 14 farvestrålende elektroniske ure i 

alle mulige farver, vort 1. hold spiller med 

de samme ure, som blev benyttet ved se-

neste VM-match. Og vi har netop fået 

bevilget 10 store sammenklaplige træ-

brætter, der koster 86 Euro eller kr. 645 pr. 

stk – et bræt, der slet ikke kan købes i 

Danmark.   

Ovennævnte beløb har vi fået alene ved at 

søge forskellige fonde om tilskud. Der er 

små lokale fonde, der f.eks. kun dækker 

det gl. Bov Kommune – her har vi søgt 4 

fonde og fået kr. 3-4000 hos hver – ingen 

afslag. Der findes ganske givet også min-

dre lokale fonde i Sønderborg, Haderslev, 

Ribe, Vejen og andre steder – man søger 

blot til den gode sag og min erfaring er, at 

de så sjældent får en henvendelse fra en 

skakklub, at ansøgningen oftest går glat 

igennem.  

Kigger vi lidt længere ud, har foreningens 

bank oftest også en fond, hvor klubben 

som kunde står rimelig stærk, specielt hvis 

man ikke har søgt før. Dernæst finders der 

landsdækkende forsikringsselskaber, kre-

ditforeninger, bryggerier og store industri-

selskaber som stort set alle har fonde til 

kulturelle formål. Man kan være heldige 

hos disse, med endda rimelig pæne beløb. 

Vores tilsagnskvote i Bov er her over 90 

pct. 

Vær dog opmærksom på, at man helst skal 

søge noget specifikt og ved større beløb, 

lægger man selv ud i første omgang og 

sender derefter faktura til fonden, der har 

givet tilsagn, så midlerne er øremærkede, 

og det er jo også ganske fair.  

Jeg vil ikke nævne de landsdækkende 

fonde her, men er der klubber, der er 

interesserede, oplyser jeg gerne, hos hvem 

Bov har fået tilsagn, og er også gerne 

behjælpelig med en evt. ansøgning.   

 

Hvordan får vi nye medlemmer, ja, det 

er straks sværere! De senere år har ændret 

sig meget for foreningsverdenen i Dan-

mark, arbejdstiden er ændret til også at 

gælde lørdage og søndage, lukkeloven er 
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næsten afskaffet og folk har således fri på 

mange forskellige tidspunkter, det har gi-

vet et pres på foreningslivet og dermed og-

så skakklubberne og DSU, der har mistet 

medlemmer i hobetal. 

Måden på, hvordan vi sælger vor skak-

klub, har derfor ændret sig radikalt og 

derfor er markedsføringen for en skak-

klub vigtigere end nogensinde før, mar-

kedsføring er altså ikke at skrive på en 

hjemmeside. En hjemmeside er bestemt 

vigtig for en klub, men henvender sig jo 

fortrinsvis til nuværende egne medlemmer 

og måske lidt til andre klubber. Man får 

dog sjældent nye medlemmer pga. en 

hjemmeside. 

I Bov Skakklub skriver vi artikler i uge- og 

dagblade  ca. hver 14. dag i sæsonens løb, 

og det virker. 

Da vi startede på det i 2003, var vi 13-14 

medlemmer i klubben, i dag er vi over 50, 

heraf næsten 20 i vor ungdomsafdeling. 

Vi fortæller den gode historie, og jeg op-

lever, når jeg f.eks. kommer i den lokale 

brugs, at selv vildt fremmede folk henven-

der sig til mig og spørger om, ”hvordan 

går det i skakklubben, vi følger jo med i 

hvad I laver”. Her i lokalsamfundet ved de, 

at der findes en skakklub i byen, men ved 

folk det alle steder, jeg tvivler.   

Min opfordring til alle klubber er derfor, 

fortæl den gode historie, markedsføring 

handler ikke kun om kroner, ører og kam-

pagner. Det er i høj grad et spørgsmål om 

selv at fortælle den gode historie fra sin 

egen skakklub. Der er så mange gode hi-

storier i klubberne, men falsk beskedenhed 

eller frygten for janteloven får mange 

klubber til at holde igen. Få historien frem 

i lyset, fortæl den i de lokale medier. Og så 

er det oven i købet gratis at fortælle den 

gode historie, som samtidig er en god mar-

kedsføring for klubben og for skakspillet.  

 

 

Det Sønderjyske Mesterskab 

 

Da jeg flyttede til Sønderjylland, oplevede 

jeg, at det sønderjyske mesterskab var en 

meget stærk turnering. Når jeg snakker 

med nogle af de ældre spillere i klubben, 

så hører jeg fortællinger om, at den før i 

tiden trak alle de stærkeste spillere til. 

De sidste mange år er turneringen 

imidlertid sygnet hen – dog med små 

opblomstringer undervejs.  

Mange tanker er tænkt og en del er prøvet, 

oftest uden den større succes.  

Man har prøvet at undgå 2 kampe på 

samme dag, 5 kampe på 1 weekend, større 

præmier og hverdagsaftener. Det er i hvert 

fald hvad jeg kan komme i tanke om.  

 

I år prøver Vojens at lægge turneringen i 

slutningen af sæsonen på 6 mandage og 

torsdag den 9. juni. Lad os håbe, at det 

giver den stærke turnering vi alle håber på. 

 

Der har været andre tanker fremme: 

- Man skærer de fleste andre enkelt-

mandsturneringer væk, så folk er mere 

sultne. 

- Klubberne kører på vågeblus i de uger, 

der er sønderjysk EMT, så turneringen 

undgår konkurrence. 

- Man lader flere klubber stå for 

arrangementet og spiller på skift i de 

enkelte klubber. Man deltager oftest i 

de arrangementer, som ens klub 

arrangerer. 

 

Har du en anden ide, så giv den til din 

klubformand, som kan fremlægge den på 

hovedkredsmødet i februar. 

 

Lad os håbe, at Vojens har fundet de vise 

sten, så vi ikke behøver at bekymre os om, 

hvordan vi skal afvikle Det Sønderjyske 

mesterskab mere. 
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Holdturneringen. 

  

I 2. division har vi 3 hold med – 

Haderslev, Bov og Tønder. Bovs tanker 

går i retning af oprykning, Mens Tønder 

håber på, at de kan undgå at rykke ned. Jeg 

forventer Haderslev slutter lige under 

toppen.  

Ovennævnte er godt nok skrevet, inden 

Haderslev i 3. runde fik tørre tæv hjemme 

mod Bov. Bov vandt 7-1 og fører klart, jeg 

tror dog stadig, at Haderslev slutter lige 

under toppen. 

Kampen mellem Springeren og Viby i 3. 

runde blev udsat p.g.a. vejret. 

 

Stillingen efter 3 runder: 

1. Bov   18½ 

2. Silkeborg 14½ 

3. Haderslev 10½ 

4. Tønder    9½ 1 MP 

5. Varde     9½ 0MP 

6. Evans 2    9 

7. Viby    8½ * 

8. Springeren   8 * 

* = kun 2 kampe spillet. 

 

I mester1 spiller Gråsten, Ribe og 

Haderslev 2 mod 5 hold fra 5. HK. Mit gæt 

ved sæsonstart var, at Ribe kom til at ligge 

i den sjove ende, mens Haderslev 2 og 

Gråsten kom til at ligge i den tunge ende. 

Efter en afklapsning på 7½-½ (Bent 

Bojsen var helten) i 3. runde er Gråsten 

også på sidstepladsen. 

Stillingen viser noget andet mht. Haderslev 

og Ribe end mine gæt, men holdene ligger 

tæt, og vi er kun nået halvvejs. Måske kan 

jeg få ret endnu. 

 

Stillingen efter 3. runder: 

 

1. Springeren 2 15 5MP 

2. Haderslev 2 15 4 MP 

3. Kolding  14½ 

4. Horsens  13 

5. Evans 3  12½ 

6. Ribe  11½ 

7. Centrum    9 

8. Gråsten   5½ 

 

I mester2 har vi ingen hold med. Aaben-

raa, Alssund og Fribonde var ellers kvali-

ficeret, men valgte at trække sig. De kunne 

ikke stille med 8-mandshold om søndagen, 

og 5. HK ikke ville gå med til 6-mands-

hold i rækken. Klubberne i rækken er ble-

vet enige om at spille på hverdagsaftener. 

Hovedårsagen til, at vi valgte et holdsam-

arbejde med 5. HK var ellers, at vi havde 

problemer med at få hold nok til søndags-

kampe. Nu har samarbejdet fået den mod-

satte effekt. 

Der kommer et forslag til generalforsam-

lingen om at trække sig fra samarbejdet, 

hvis ikke 5. HK bøjer sig i denne sag. 

 

Der er 4 A-rækker i år. 

A-række 1, dækker geografisk vores 

sydlige område. Favoritter til at vinde 

puljen må vel være Alssund og Fribonde, 

som egentlig skulle spille i mesterrækken. 

Forstærkningen af Bov 1 har dryppet på 

Bov 2, så de må også være blandt 

favoritterne. Resultaterne i de første 3 

runder tyder på en meget lige pulje. 

Kampen mellem Fribonde og Tønder er 

udsat p.g.a. vejret. 

 

Stillingen efter 3 runder: 

1. Bov 2  6½ 

2. Løgumkloster 6 

3. Alssund  5½ 3 MP 

4. Gråsten 2 5½ 3 MP 

5. Fribonde  5  * 

6 Tønder 2  3½ * 

*=kun to kampe. 

 

A-række 2, dækker vores nordøstlige 

område, spiller 3 hold fra 4. HK. De møder 
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3 hold fra 5. HK.’s sydøstlige hjørne. 

Holdene fra 4. HK klarer sig meget fint, 

idet de besætter de 3 første pladser. Ekstra 

fornemt er det med Aabenraa og Vejen, da 

3. rundes kamp mellem dem blev udsat 

p.g.a. vejret. 

 

Stillingen efter 3 runder: 

1. Vamdrup 8 

2. Aabenraa  7 * 

3. Vejen  5½ * 

4. Springeren 3 4½ 

5. Kolding 2 4 

6. Kolding 3 3 

* = Kun 2 kampe 

 

A-række 4, dækker det nordvestlige 

hjørne. Her spiller Ribe 2 mod 4 hold fra 

5. HK. 

Ribe har gjort det godt med 2 sejre og 1 

uafgjort kamp.  De 7½ point giver dem en 

øjeblikkelig førsteplads, men stillingen 

snyder lidt, idet de fleste andre hold kun 

har spillet 2 kampe. Derfor bringer jeg 

heller ikke den samlede stilling. Næste 

rundes opgør mod Esbjerg 3 vil sikkert 

afgøre puljen. Esbjerg 3 har 6 point for 2 

kampe. 

 

Der er 3 B-rækker i år. Der er 4 hold i hver 

pulje, så de spiller 2 gange mod hinanden. 

B-række 1 består af 4 hold fra 4. HK. 

Efter første halvdel af turneringen fører 

Bov knebent foran Haderslev. Det ene 

points forskel blev skabt i første runde, 

hvor Bov slog Haderslev med 2½-1½. 

 

Stillingen efter 3 runder: 

1. Bov 3  10 

2. Haderslev 3   9 

3. Gråsten 3   3 

4. Oversø-Frørup   2 

 

I B-række 2 møder de 2 Vojens-hold 2 

hold fra 5. HK 

De 2 hold fra Vojens har lagt sig i spidsen 

af puljen. Specielt flot er det, at Vojens 1 

fører, selv om de kun har spillet 2 kampe. 

 

Stillingen efter 3 runder: 

1. Vojens 1  7½ * 

2. Vojens 2  5½ 

3. Fredericia 3 4½ 

4. Evans 7  2½ * 

* = Kun 2 kampe 

 

I B-række 3 møder Ribe 3 tre hold fra 5. 

HK. Ribe har gjort det godt og fører efter 

halvdelen af turneringen. 1. runde bød på 

en overraskelse, da Helle 2 slog Helle 1 

med 3-1. 

 

Stillingen efter 3 runder: 

1. Ribe 3   9 

2. Helle 1   7 

3. Helle 2   6 

4. Esbjerg 4  2 

 

C-rækken eller junior/skoleskaks-

rækken spilles med 5 hold fra vores 

hovedkreds. 

Det første stævne blev spillet 6. november 

i Haderslev. Bov 4 var helt suveræne og 

afgav kun 1 point i 4 kampe. Tønder 2 blev 

nummer 2 i kraft af flere matchpoint. 2. 

stævne spilles den 5. februar i Bov. 

 

Stillingen efter 1. stævne: 

1. Bov 4  15 8 MP 

2. Tønder 3    7 4 MP 

3. Bov 5    7 3 MP 

3. Vojens 3    7 3 MP 

5. Haderslev 4   4 2 MP 
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Partier fra holdturneringen. 

 

Svend Erik Kramer har sendt og kommen-

teret disse 3 partier fra holdturneringen: 

 

Peter E. Larsen, Tønder 

Hartmut Klemmt, Bov 

 

2. division, 2010 

Fra 2. div. kampen Bov - Tønder. På 

bræt 5 mødtes 2 spillere Peter Elkjær 

og Harmut Klemmt, der begge er kendt 

for at spille den slags skak,der hverken 

er let for modstanderen eller en selv. 

Men som er afsindig tidskrævende at 

spille. Det kom det følgende seværdige 

parti ud af.    1.e4 ¤f6 2.¥c4?! 

¤xe4!? Teorien siger dette er sorts 

bedste træk, men så skal man vist 

også kende de efterfølgende træk godt 

for at kunne spille det! 3.¥xf7+ ¢xf7 

4.£h5+ ¢g8! Giver sort en lille, men 

markant fordel [4...g6 5.£d5+ ¢g7 

6.£xe4 og hvid har en lille fordel] 

5.£d5+ e6 6.£xe4 d5 7.£e3 c5 8.¤f3 

¤c6 9.0–0 £f6 10.¦e1 h6?! [10...¥d6 

11.d3 e5 12.c3 ¥g4µ med stor sort 

fordel må være bedre] 11.d3?! [11.c3! 

for at gennemføre d4 og hvid har så 

vel udlignet 11...g5 12.d4 ¦h7 13.h3=] 

11...¥d6 12.¤a3 a6 13.c4 ¥d7 

14.¤c2 d4?! [en anden mulighed 

14...¢h7!? her var chancen for at få 

Th8 i spil, som jo reelt er sorts eneste 

problem, herefter ville sort have alle 

officerer i spil og en behagelig stilling 

15.d4 cxd4 16.¤cxd4 ¤xd4 17.¤xd4 

e5 18.¤f3 dxc4µ] 15.£e4 a5!? Ser 

mærkeligt ud og først troede jeg det 

var et slag i luften, men hvid kan 

faktisk ikke røre sig, så er det 

naturligvis OK stille og roligt at 

forstærke sin stilling [15...¦f8 straks er 

naturligvis også godt] 16.¥d2 ¦f8 

17.¦f1 ¥e8!µ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  18.¦ae1 e5 19.¤a3 ¥g6 20.£e2 

[20.£d5+ ¢h7 21.¤b5 ¥b8 22.£xc5 

¥xd3–+ duer naturligvis ikke for hvid] 

20...¥h5 21.¤b5 ¥b8 22.a3 ¥xf3 

23.gxf3 £xf3 24.£e4!? Dette er hvids 

bedste chance 24...£xe4 25.dxe4 ¦f3 

26.¢g2 ¦b3 27.¥c1 ¢f7? [27...g5 er 

meget bedre og hvid har svært ved 

modspil, men tiden var ved at være 

knap for begge] 28.¦e2 ¦f8 29.f4 

¢e6? 30.f5+! ¢d7 Den sorte fordel er 

ikke stor mere 31.f6? ser godt ud, men 

der er et afgørende minus derved. 

Hvid kunne med Tg1 være kommet ind 

i partiet igen [31.¦g1 ¦f7 32.¢h1 

¥d6³] 31...¦xf6 32.¦xf6 gxf6 33.¥xh6 

¢e6 34.¦f2 ¢f7?! Begge spillere var 

her i afsindig tidnød, så det blev kun til 

håndledstræk 35.¥g5 ¢g6! 36.¥xf6 

¦e3 37.¥h4 [37.h4 ¦xe4 38.¥g5 ¦g4+ 

39.¢f1 e4–+] 37...¦xe4 38.¦f6+? ¢g7 

39.¢h3?? ¦xh4+ 40.¢xh4 ¢xf6 

Tidnøden er overstået, det samme er 

partiet. Hartmut lavede de færreste fejl 

i tidnøden, og da han stort set havde 

stået bedst gennem hele partiet, må 

sejren være i orden.  0–1 

 

Hans Jørn Andresen, Varde 

Frank Schwarz, Bov 
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2. div., 2010 

Parti fra 1. rundes kamp i 2. div. 

mellem Bov og Varde - bræt 1, hvor 

Bovs Frank Schwarz demonstrerer at 

skak kan være et enkelt og simpelt 

spil.  1.b3 Larsens gamle kærlighed 

1...d5 2.¥b2 c5 3.¤f3 ¤c6 4.e3 a6 

5.a4 ¥g4 6.¥e2 e6 7.0–0 ¤f6 8.d4 

¥xf3 9.¥xf3 cxd4 10.exd4 ¦c8 11.c3 

¥d6 12.¤d2 h5!? Friskt spillet, men 

så skal man nok have 2200+ for at 

kunne se den dybere mening hermed 

13.¦e1 ¤e7 14.c4 ¢f8 15.¥a3?! ikke 

absolut nødvendigt, hvid har indtil nu 

spillet fint, og Tc1 havde nok været en 

bedre fortsættelse 15...¥xa3 16.¦xa3 

¤f5 17.cxd5 exd5 18.¤f1 g6 19.¦a2 

¢g7 20.¦ae2 £b6! trykker på b3 og 

d4 21.¦d2 ¦he8 22.¤e3 ¤e7 23.h3 

¦ed8 24.g3 ¦c7 25.¤g2 ¦dc8 26.¦d3 

¤c6 27.¤f4? Første egentlige fejl 

27...¤b4! 28.¦d2 ¤c2 29.¦e5?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  [29.¤xd5 ¤xd5 30.¥xd5 ¤xe1 

31.£xe1 havde været det mindst onde] 

29...¤xd4! 30.¦xd4 ¦c1 og hvid 

kunne vist godt opgive her 31.£xc1 

¦xc1+ 32.¦d1 ¦xd1+ 33.¥xd1 ¤e4 

34.¤d3 £d4 35.¥e2 ¤xg3! den sidste 

krølle 0–1 

 

 

Malte Ibs, Bov  

Henning Jakobsen, Alssund 

A-rækken, 2010 

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 e6 

5.¥f4 ¥d6?! [5...dxc4! 6.e3?! (6.e4!? 

b5 7.¥e2 b4 8.¤a4 ¤xe4 9.£c2 ¤f6 

10.¥xc4 ¥d6÷) 6...b5 7.a4 ¥b4 8.axb5 

cxb5 9.¥xb8 ¦xb8 10.¦xa7 £b6 

11.¦a1 ¥b7 12.¥e2 0–0 13.0–0³ er 

godt for sort] 6.¥xd6 £xd6 7.e3 0–0 

8.¥d3 b6 9.0–0 ¥b7 [9...¥a6 var en 

anden mulighed 10.b3 ¦e8 11.¤e5²] 

10.¦c1 ¤a6 11.¤e5 ¤d7?! næppe 

godt [11...¤c5 12.¥c2 ¤cd7² 13.f4 og 

sort er stadig med, men der er i hvid, 

der sætter dagsordenen] 12.f4! Rigtig 

spillet 12...¤xe5?! 13.fxe5 £e7 

14.¦f3 ¤b4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15.¥xh7+! ¢xh7 16.¦h3+ ¢g8 

17.£h5 f6?? [17...f5 18.¦f1 ¥a6 

a)18...¤d3 19.¦ff3+-; b)18...¦fd8 

19.e4 (b)eller 19.g4 ¥c8 20.g5+-) 

19...dxe4 20.¤xe4+-; 19.e4+- £e8 

20.£h7+ ¢f7 21.exf5 ¢e7 22.f6+ ¢d7 

23.¦hf3+-] 18.£h7+ og sort opgav Der 

kunne følge 18...¢f7 19.exf6 £xf6 

20.¦f1 1–0 
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SGP. 

 

De første 3 runder af SGP er afviklet.  

 

Syd Grand Prix - 1. afdeling 

Af Svend Erik Kramer 

 

1. afdeling af sæsonens SGP-Serie blev i 

lørdags afviklet i Kolding med Springeren 

som arrangør under Rickardt Ebbesen & 

Co.`s suveræne og kyndige ledelse. 

Stævnet forløb i den positive, ja til tider 

nærmest familære atmosfære, som efter-

hånden kendetegner SGP-stævnerne. 

I alt 56 deltagere havde fundet vej til 

Kolding heraf 18 i en meget stærk mester-

klasse, og spillerne fra 4. og 5. HK havde 

virkelig fået noget at se til. Og de 2 øverste 

pladser løb udenbys gæster da også med. 

En ung Ritvars  Reimanis fra Letland, der 

stillede op for Frem, Odense, vandt sikkert 

gruppen med 6 point, foran ratingfavorit-

ten Jackie Andersen, Århus-Skolerne. 

Bedste spiller fra 5. HK blev på en delt 3. 

plads Per Skjoldager, Evans, mens sidste 

sæsons samlede vinder Henrik Svane, 

Evans og Andreas Schütte, Bov delte 5. 

pladsen. 

1. Klasse blev vundet af en nylig hjem-

vendt Jacob Buris Andersen, Haderslev  

med 6 point foran Jørgen Clausen, Grå-

sten, mens Sven Bandow, Bov og Maxim 

Konstatinov, Evans delte 3. pladen. 

2. klasse blev også vundet af en udenbys 

gæst, Finn Andersen, Nordthy foran 

Hansjørgen Clausen, Gråsten. 

3. klasse havde en gammel kending Ken 

Gejl Jørgensen, Vojens på 1. pladsen med 

5 point foran Uffe Thomassen, Nordre og 

unge David Gutschenreiter, Bov  blev nr. 

3. 

4. klasse blev sikkert vundet af Lisa 

Zimmermann, Bov  med 6 point foran  

Claus Christensen, Midtfyn. 

Skoleskakklassen havde samlet hele 18 

unge spillere, og det er altid et flot syn, at 

se så mange unge dybt koncentrerede om 

vort fantastiske spil. 

Max Neuendorf, Bov vandt med 6½ 

point, foran den stærke Vojens-pige 

Kirstine Gejl Jørgensen med 5½ point, 

derefter var der hele 6 spillere på 3. 

pladsen med 4 point. 

 

Syd Grand Prix 2010-11, 2. afdeling  

Af Kai C. Bjørnskov 

  

Anden afdeling af SGP 2010-11 er spil-

let i Haderslev den 23.10. SGP – suc-

ces'en fortsætter: På trods af efterårsfe-

rien var der 61 deltagere. Man må vel 

herefter konstatere, at fordele og ulem-

per ved at lægge en turnering her nok 

opvejer hinanden. 

Et enkelt skår i glæden ved de mange 

deltagere var der: Der var ingen delta-

gere fra vort nordvestlige hjørne – selv 

de store klubber i Ribe og Esbjerg send-

te ingen repræsentanter. Til gengæld var 

der flot deltagelse fra Bov og fra Leck / 

Tønder, og en skoleskakklasse på 20 

deltagere er et rigtig godt resultat, som 

lover godt for fremtiden. 

 Resultaterne: 

 Mesterklassen: (10 deltagere) 

1. Andreas Schütte, Bov 5½ p 

2. Henrik Svane, Horsens 4½ p 

3. Allan S. Hermannsen, Haderslev 4½  

4. Allan Hye, Haderslev 4½ p 

 1. klasse. (11 deltagere) 

1. Joachim Knudsen, Kolding 5½ p 

2. Jasper Braumm, Bov 5 p 

3. Karsten Fyhn, Alssund 4 p 

4-5. Christian Carstensen, Tønder 4 p 

4-5. Børge Schrøder, Haderslev 4 p 

I denne klasse opstod den sjældne 

situation, at 4. - pladsen måtte deles, da 

de to spillere havde nøjagtig samme 
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pointtal, korrektion, korrektion efter 6 

spillere og korrektion efter 7 spillere. 

 2. klasse (5 deltagere) 

1. Karl Posselt, Vojens 6 p 

2. Moritz Funk, Leck 5½ p 

Karl Posselt blev turneringens mest o-

verlegne vinder, idet han kun afgav 2 

remis'er -mod klubkammeraten Morten 

Jessen i 1. runde og mod Erik Pontop-

pidan. Erik Pontoppidan , mangeårig 

skoleskakleder på Kirkebakkeskolen i 

Vejle, nåede 5½ points, men med rin-

gere korrektion end den unge Leck-

spiller Moritz Funk. Partiet fra 1. runde, 

som Funk vandt, skulle vise sig at blive 

afgørende for placeringen, skønt Erik 

scorede 51 af 6 i de sidste 6 runder! 

 3. klasse (9 deltagere) 

1. Uwe Hansen, Aabenraa 4½ p 

2. Tommy Hansen, Springeren 4 p 

3. Ken G. Jørgensen, Vojens 4 p 

Uwe Hansen, mangeårig formand i Aa-

benraa og sikkert turneringens ældste 

deltager, spillede en god turnering og 

holdt sig trods nederlag til Karl Posselt i 

sidste runde foran sine to yngre rivaler, 

som han begge besejrede. 

 4. klasse (6 deltagere) 

1. Lisa Zimmermann, Bov 4 p 

2. Mathias K. Simonsen, Vejle Evan 3½  

Værd at bemærke er, at begge præmieta-

gere i 4. klasse er juniores, der hermed 

overflyver deres mere erfarne medkom-

battander. Især Mathias, der ikke er stør-

re end tobak for en skilling, er værd at 

bemærke – han spiller umådelig sikkert 

– også i vanskelige slutspil, hvor han 

holdt balancen mod Uwe i et kritisk 

tårnslutspil. 

 Skoleskakklassen (20 deltagere) 

1. Dorian Gutschenreiter, Bov 6 p 

2. Max Neuendorf, Bov 5½ p 

3. Frederik B. Schweizer, Evans 5½ p 

4. Simon L. Hansen, Fredericia 4½ p 

5. Fabian Lorenzen, Leck 4 p 

6. Jacob G. Jørgensen, Vojens 4 p 

Også Finja Dietz og Nicklas Callsen, 

Leck, fik 4 points, men med dårligere 

korrektion. 

Skoleskakklassen er blevet et tilløbs-

stykke. Ju-niorarbejdet i Bov og Tøn-

ders samarbejde med Leck begynder for 

alvor at bære frugt, og samarbejdet mod 

nord med 5. hovedkreds og især med 

kraftcentret i Vejle er rigtig godt. 

De 6 ganske unge spillere fra Haderslev 

– fra Hertug Hans og Sct. Severin Skole 

– klarede sig fint i det stærke selskab og 

fik rigtig god træning før SkoleskakSM, 

og Jacob fra Vojens nåede endda lige 

ind i præmierækken! 

 Som sædvanlig ved vore stævner forløb 

alt i den bedste sportslige ånd,og delta-

gerne gjorde arrangørernes arbejde let 

ved på alle måder at leve op til at være 

eksemplariske gæster. 

 

Syd Grand Prix 2010-11, 3. afdeling  

 

Jeg har i skrivende stund ikke fået et re-

ferat fra Esbjerg.  Jeg kan se på resulta-

terne, at der kun deltog 14 spillere – en 

markant tilbagegang fra de 56 i Kolding 

og de 61 i Haderslev.  

I mesterklassen deltog 7 spillere. Henrik 

Svane fra Evans var med for 3. gang i 

år, mens de øvrige var med for første 

gang. Af de øvrige var mindst 5 spillere 

med en eller anden form for tilknytning 

til Esbjerg. 

De 5 spillere fra 1. klasse delte pointene 

helt lige i Esbjerg. Øvrige spillere fik 

maksimumpoint, da de var eneste 

deltagere. 

Udover Henrik Svane har Allan Hye, 

Haderslev og Tommy Hansen, 

Springeren deltaget i alle 3 turneringer. 
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Statistik. 

 

I alt har 106 deltaget i årets SGP. 3 spil-

lere har deltaget hver gang, 19 spillere 

har været med 2 gange, mens 84 spillere 

kun har deltaget en gang. 

Sammenlægningen med 5. hovedkreds 

har betydet en langt stærkere og større 

mesterklasse. 1. klasse er også blevet 

styrket, mens det ikke har betyder noget, 

eller i hvert fald meget lidt i de øvrige 

grupper. 

 

Stillingen i toppen. 

 

Den samlede stilling kan findes på 

hovedkredsens hjemmeside.  

 

Mesterklassen: 

1. Andreas Schütte, Bov 23 

2. Henrik Svane, Evans 22 

3. Ritvars Reimanis, Frem 17 

3. Jens O.F. Nielsen, Viborg 17 

 

1. klasse: 

1. Allan Hye, Haderslev 29 

2. Jan Rosenberg, Ribe  18 

3. Jacob Buris, Haderslev 17 

3. Joakim Knudsen, Springeren 17 

 

2. klasse: 

1. Finn Andersen, Nordthy 17 

1. Karl Posselt, Vojens  17 

1. Sven Michelsen, ESF 17 

 

3. klasse: 

1. Tommy Hansen, Springeren 36 

2. Ken G. Jørgensen, Vojens 28 

3. Uwe Hansen, Aabenraa 17 

3. Bobby Christiansen, Gråsten 17 

 

4. klasse: 

1. Liza Zimmermann, Bov 34 

2. Kirstine G. Jørgensen, Vojens 19 

3. Claus Christensen, Midtfyns 13 

3. Mathias K. Simonsen, Evans 13 

 

Skoleskakklassen: 

1. Max Neuendorf, Bov 29 

2. Dorian Gutschenreit, Bov 24 

3. Frederik B. Schweizer, Kirkeb 12 

 

Nyt 

 

Niels Falsig er trådt ud af SGP-udvalget. 

Niels har siddet i udvalget siden starten og 

han erstattes af Svend Erik Kramer. Svend 

Erik var også med fra starten, men har 

holdt en pause fra udvalget.  

Niels har lavet et kæmpe arbejde for SGP, 

han har bl.a. sørget for at den aktuelle stil-

ling i turneringen kom på nettet få dage ef-

ter runden. Det har haltet en del i år. 

Efter nogle regelændringer – bl.a. afskaf-

felsen af hurtigskakrating, føler Niels ikke, 

han brænder nok for turneringen mere. 

 

Det kan godt være, at der på grund af 

manglende viden om hurtigskakratingen 

var sket nogle fejl, men med den havde vi 

et godt system, som styrede op- og nedryk-

ning. 

Hvis man så havde erstattet den med nogle 

gode og klare op- og nedrykningsregler, så 

havde det været i orden, men så vidt jeg 

ved, er der ikke kommet nogle regler. 

Nu er det nærskakkens rating, som bestem-

mer hvilken klasse du havner i. Det er ikke 

godt, for nogle spillere har en væsentlig 

forskel i spillestyrke i nærskak og hurtig-

skak. Andre spiller så lidt nærskak, at de-

res reelle styrke ligger langt fra deres ra-

tingtal. 

Spillere som er stærkere uden at ændre 

klasse, ødelægger på sigt andre spilleres 

interesse. Spillere, som er svagere end de 

øvrige, mister interessen for SGP. 

Den klasse det betyder mindst for, er 

mesterklassen – det er måske derfor den 

har størst succes. 
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Slotsturneringen 2010 

Karsten Fyhn 

 

Årets Slotsturnering viste sig hurtigt at 

blive et kapløb mellem de to Alssund 

spillere endte som en stor triumf for 

Alssund, da Jens Nording og Karsten Fyhn 

fulgtes ad hele vejen og delte førstepladsen 

i den øverste gruppe med 6 points af 7 

mulige. Turneringen blev hurtigt et kapløb 

imellem de to, og de endte med et 

forspring på 3 points til de nærmeste 

konkurrenter da 3. præmien blev delt 

mellem Bent Bojsen og Ernst J. Jessen 

med 3 p. 

For Jens, der var klar rating favorit, var det 

business as usual, og han fik et lille rating 

gevinst på 8 points og passerede dermed 

igen 2000. For mig blev det mit livs 

turnering og mit suverænt bedste 

turneringsresultat nogensinde med en 

rating gevinst på hele 90 points! Helt 

stilrent var det dog ikke, da både Jens og 

jeg stod til tab med Jørgen Clausen, men 

jeg alligevel vandt og Jens fik remis. Det 

indbyrdes parti blev en stilfærdig remis, da 

officererne hurtigt blev byttet af og den 

resulterende slutspil var klar remis. 

Basis 2 blev domineret at familien Clausen 

fra Gråsten, især far Hansjørgen Clausen 

var helt suveræn med 6½ points af 7 

mulige. Datter Susan Clausen delte 2.-3. 

præmie med 4½ p. sammen med Hans O. 

Hansen fra Åbenrå. 4. præmien blev delt 

mellem Vagn Lauritzen, Løgumkloster og 

Morten Helms, Alssund med 4 p. 

Turneringen havde i alt 19 deltager, hvilket 

er noget færre end normalt. Især manglede 

de stærke spillere fra Aabenraa, som ellers 

plejer at dominerer øverste gruppe. Men alt 

i alt en god turnering, der forløb uden 

problemer for turneringsledelsen, selvom 

der var mange udsatte partier, sørgede 

spillerne selv for at få dem spillet. Så en 

god og hyggelig turnering. 

Karsten Fyhn, Alssund 

Bent Bojsen, Gråsten 

Noter: Karsten Fyhn 

 

1.d4 Forhistorien til dette parti var, at 

blot to dage før mødtes vi med de 

samme farver i Alssund 

Efterårsturnering! I det parti var jeg i 

store vanskeligheder i en fransk 

åbning, så der skulle noget helt andet 

til i dette parti, som skulle vindes hvis 

jeg skulle have en delt førsteplads. 

Derfor valgt jeg at vende tilbage til min 

game 1.d4 åbning. 1...¤f6 2.¤f3 

Normalt spill er jeg 2.c4, men med 

kendskab til Bents åbningsfavoritter, 

så ønskede jeg ikke at spille dette. Jeg 

var ude efter en udramatisk åbning i 

håb om at kunne få fordel senere. 

Partiet udviklede sig, som næsten altid 

mod Bent, til et knaldhårdt kampparti, 

der gik næsten fulde 4 timer. 2...e6 

3.c4 c5 4.¤c3 cxd4 5.¤xd4 a6 6.a3 

d6 7.e4 Officielt klassificeres denne 

åbning vist som Engelsk, men med 

dette træk bevæger vi os ind i en 

Siciliansk Maroczy struktur. Dette var 

jeg særdeles godt tilfreds med. 7...¥e7 

8.¥e2 £c7 9.¥e3 ¤bd7 10.¦c1 b6 

11.f3 ¥b7 12.0–0 0–0 13.£d2 ¤e5 

14.¤a4 truer med at slå på b6 og efter 

Dxb6 har hvis aftrækket Sxe6 og får 

tårn og 2 bønder for de to springere. 

Dette forhindrer Bent ved at trække 

spingeren tilbage. 14...¤ed7 15.¦fd1 

¤c5 16.£b4 forsøg på at spille aktivt, 

da jeg jo skal vinde, men dronningen 

bliver lidt udsat. 16...¤fd7 det gik op 

for mig, at sort truer 17... a5 18. Db5 

Lc6 og så ville dronningen gå tabt, og 

hvis jeg istedet spiller dronning tilbage 

så hænger springeren, så jeg måtte 

dække springeren med b-bonden 

selvom det kunne have givet en 

dobbeltbonde på a-linien 17.b3 ¦fd8 
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Men sort tillader springeren at flygte 

[17...a5 18.£d2 ¤xa4 19.bxa4] 

18.¤b2 ¥f6 19.£c3 ¤b8 20.b4 ¤cd7 

21.£c2 ¤f8 jeg synes Sort har spillet 

for passivt i de sidste 3 træk og har 

trukket springerne ned på baglinien. 

22.¥d3 ¥xd4 dette er vist ikke det 

bedste, i stedet skulle Sort aktivere 

springerne. 23.¥xd4 e5 24.¥f2 ¤e6 

25.¤a4 endnu engang går springeren 

til a4 med trussel med b6, for at vende 

tilbage til c3. Trækket har også den 

fordel at den tvinger sort til at spille 

springeren til d7 i stedet for c6 hvorfra 

den kunne have nået d4 25...¤d7 

26.¤c3 ¤f4 27.¤d5 ¥xd5 28.cxd5 

£xc2 29.¦xc2 ¦ac8 Sort giver bonden 

mod at få c-linien og trænge ind på c2, 

men Hvid kan forsvare sig, så reelt er 

det blot et bondetab. Alternativt er at 

lade hvid få c-linien, men det havde 

nu nok alligevel været bedre. 30.¦xc8 

¦xc8 31.¥xa6 ¦c2 32.¢f1 g5 33.¥e3 

¤xg2 34.¥xg5 f6 35.¥h6 [35.¥d2 er 

bedre] 35...¤h4 [35...¤f4 er bedre] 

36.¥e2 ¦c3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37.¦d3 [37.¦c1 er klart bedre 

37...¦xa3 38.¦c7 ¤f8 39.¦g7+ ¢h8 

40.¦b7 ¢g8 41.¦xb6] 37...¦xd3 

38.¥xd3 ¤xf3 39.¢f2 ¤d4 40.¥e3 

¢f7 41.¥xd4 exd4 42.a4 Hvid spiller 

på at a-bonde kan vinde, men helt 

nemt er det ikke 42...¢e7 43.¥b5 ¤e5 

44.¢g3 ¢d8 45.a5 bxa5 46.bxa5 ¢c7 

47.¢f4 ¢d8 48.a6 ¢c7 49.¢f5 Jeg 

var lidt nervøs for at lade kongen gå 

væk fra sorts fribonde, men det var 

den eneste vej jeg kunne se en 

mulighed for gevinst 49...d3 50.¢xf6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d2 [50...¢b6 51.¥xd3 ¤xd3 52.¢e6 

¤c5+ 53.¢xd6 ¤xa6 54.e5 ¤c7 55.e6 

¤b5+ 56.¢d7 ¢c5 57.e7 ¤d6 58.e8£ 

¤xe8 59.¢xe8 ¢xd5 er remis] 51.¥e2 

¤d3 52.¢e7 ¤e5 53.a7 ¤g6+ 54.¢e8 

¤e5 Dette træk er selvfølgelig en grov 

fejl i tidnød, men sort ville vinde 

alligevel. F.eks. [54...¢b7 55.¢d7 

¢xa7 56.¢xd6 ¢b8 57.e5 ¢c8 58.e6 

¢d8 59.¥h5 ¤e7 60.¢e5 ¤g6+ 

61.¢f6 ¤f4 62.e7+ ¢c7 63.e8£] 

55.a8£ Opgivet. Efter for anden gang 

på 3 dage at have været ude i en 

næsten 4 timer lang fight mod Bent, 

følte jeg mig lidt som en groggy 

bokser, men med sejren kunne jeg 

notere mit bedste turneringsresultat 

nogensinde! 1–0 
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Tønder byturnering 2010.  

 

Tønder byturnering udviklede sig hurtigt 

til et parløb mellem Christian Karstensen 

og Helge Andersen. De 2 spillere satte kun 

½ point mod de øvrige modstandere, så da 

Christian havde vundet det indbyrdes 

opgør i 2. runde, blev han fortjent ny 

bymester i Tønder. Selv om scoren ser 

meget overbevisende ud, så var der flere 

hårde kampe undervejs, og begge spillere 

havde det fornødne held i flere situationer. 

Kaj Elkjær Larsen, som var ubesejret indtil 

sidste runde, gjorde Tønderdominansen 

total ved at besætte 3. pladsen. 
 

Slutstillingen: 

1. Christian Karstensen 6½ 

2. Helge Andersen  6 

3. Kaj Elkjær Larsen  4½ 

4. Michael Neumann  4 

5. Niels Falsig  3 

6. Hansjørgen Clausen  2½ 

7. Karl Martin Kristensen 1 

8. Jens Carl Pedersen  ½ 
 

I basisgruppen var det til gengæld 

gæsterne, som tog sig af præmierne. 

Holger Schmidt fra Løgumkloster besatte 

1. pladsen – skarpt forfulgt af 3 spillere fra 

Gråsten. 
 

Slutstillingen: 

1. Holger Schmidt  6 

2. Erik Asmund  5 

3. Bobby Christiansen  5 

4. Susan Clausen  5 

5. Jens P. Jensen  3½ 

6. Edlef Bucka-Lassen  2 

7. Søren Henriksen  1½ 

8. Peter M. Jensen  0 
 

Partiet, som reelt afgjorde mesterskabet 

kommer her: 
 

Helge Andersen, Tønder 

Christian Karstensen, Tønder 

 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥g5 h6 4.¥h4 b6 

5.e3 ¥b7 6.¥d3 ¥e7 7.0–0 d6 8.¤bd2 

¤bd7 9.e4 e5 10.dxe5 ¤xe5 11.¤xe5 

dxe5 12.¥g3 ¤d7 13.¤c4 ¥f6 14.f4 

£e7 15.fxe5 ¤xe5 16.¥xe5 ¥xe5 

17.¦f5 ¥d4+ 18.¢h1 0–0–0 19.£e2 f6 

20.a4 g6 21.¦ff1 h5 22.a5 h4 23.axb6 

axb6 24.h3 ¢b8 25.c3 ¥c5 26.b4 ¥d6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27.¤xd6? [27.£a2 ¦h5 (27...¥xe4 

28.£a7+ ¢c8 29.¤xd6+ ¦xd6 

30.¥xe4 £xe4 31.£a8+ £xa8 

32.¦xa8+ ¢d7 33.¦xh8+-) 28.¥e2 

¦g5 29.¤xd6 ¦xd6 30..¥f3 og hvid har 

vise angrebschancer.] 27...¦xd6 

28.¦fe1 ¦hd8 29.¥a6 ¥c6 30.b5?? 

[30.¥b5 ¥b7 31.£a2±] 30...¥a8 

31.£a2? ¥xe4 32.£e2 [32.¥b7 Var 

planen ved træk 30., men det dur ikke. 

32...¢xb7 33.£a6+ ¢b8 Loberen 

dækker jo a8.] 32...f5 33.¦a2 Det er 

slut nu, men hvid spiller modløst lidt 

videre. 33...£g5 34.£f2 £g3 35.¢g1 

£xf2+ 36.¢xf2 ¦d3 37.¦e3 ¦xe3 

38.¢xe3 g5 39.c4 ¦d3+ 40.¢f2 ¦c3 

41.¦d2 ¦c2 42.¦xc2 ¥xc2 43.g3 

[43.c5 bxc5 44.b6 cxb6–+] 43...hxg3+ 

44.¢xg3 ¥d3 45.h4 gxh4+ 46.¢xh4 

¥xc4 47.¢g5 ¥d3 48.¢f4 c5 49.bxc6 

¥xa6 50.¢xf5 ¢c7 0–1 
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Slutspil. 

 

Følgende stilling opstod i sidste runde, jeg 

har sort mod Kaj og sort er i trækket.  

Hvem står bedst – eller er det remis? 

Hvid kan besætte e4 med kongen, og sort 

kan blokere fra e6. Hvids løber har den 

rigtige farve i forhold til bønderne, men 

sort har en bonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke6 36.Kf3 36. Le1, Ld4 37. Kf3, Ke5 

38.Ld2, Lb2 og sorts konge trænger ind 

via d4. 37. Lc3! Nu kommer hvid i 

træktvang. 37.Ke4 Lb4 38.h4 La5 

39.hxg5 hxg5 Flytter hvid kongen kommer 

sort ind i stillingen. 40.Lg1 Le1 41.Lh2 

Lf2 Så kan løberen ikke flytte mere. 

42.Kf3 Ld4 43.Ke4 Le3 44.Lg3 fxg3 

44...fxg3 45.Kxe3 Ke5 46.Kf3 g2 47.Kxg2 

Kf4 48.Kh3 Kf3 49.Kh2 Sort vinder nemt.  

0–1 

 

Der er ingen tvivl om, at Kaj er den bedste 

til slutspil, og han har tit snydt mig i et 

slutspil. Det havde også været mere 

normalt, hvis han havde snydt mig med 

denne nærmest studieagtige gevinst. 

 

 

Første rundes parti blev udsat, da jeg var 

på lejrskole på Bornholm. Det blev senere 

spillet under hyggelige forhold i 

Hansjørgens køkken.  

Hansjørgen har ingen respekt for den store 

ratingforskel, så det blev et langt og hårdt 

parti.  

Jeg havde sort og vundet en bonde, og jeg 

regnede med at vinde denne stilling. 

Hvid trækker og holder remis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Txc2, Txc2 46. Lg5+, Ke6 47. Txc1 

med sandsynlig remis. 

Ingen af os havde set kombinationen, så 

partiet fortsatte: 

45. Lg5+, De varianter havde jeg helt styr 

på, for det var jo dem jeg havde brugt tiden 

på. Ke6 46. Tc1, Txc1 47. Lxc1, Te1+ 48. 

Kh2, Le5+. 

 

Slutspil er en underlig størrelse – så enkle 

og alligevel så svære at spille. 

Ingen af varianterne i disse 2 slutspil var 

svære at beregne, men alligevel opdages 

varianten ikke, eller også opdages den for 

sent. 
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 Skakklubben Alssund  
Inviterer til  

Åben Forårsturnering 2011 
 

Skakklubben Alssund inviterer til åben koordineret EMT forårsturnering 2011 

over 7 runder.  

 

Spilledatoer:  

1. runde: Tirsdag 18. januar 

2. runde: Tirsdag 1. februar 

3. runde: Tirsdag 8. februar 

4. runde: Tirsdag 22. februar 

5. runde: Tirsdag 1. marts 

6. runde: Tirsdag 22. marts 

7. runde: Tirsdag 12. april 

 

Spilletidspunkt: 19.00-23.00 

Urene starters kl. 19.00 og kommer en spiller senere end 19.30 er partiet tabt. 

 

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

 

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

      Karsten Fyhn, tlf.: 74 49 02 24 (mobil: 23 46 14 26) 

 

Hængepartier kan spilles privat eller tirsdag den 5. april, kl. 19.00. 

  

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

 

Betænkningstid: 2 timer til hele partiet. 

 

Indskud: Seniorer kr. 140. Pensionister og juniorer kr. 110. Indskuddet betales 

1. spillerunde. 

 

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

offentliggøres ved 1. runde.  

 

Tilmelding: Senest 11. januar med navn, fødselsdag, telefon og rating til  

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

Karsten Fyhn, Tlf.: 74 49 02 24 (Mobil: 23 46 14 26), E-mail: 

kfyhn@vikingskak.dk 
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Tilbageblik 1998. 

 

1998 startede tragisk, da Vamdrups hold 

kørte galt på vej fra en skakkamp i Tønder. 

Lars Tøndering og Ejler Ude Hansen blev 

begge dræbt på stedet.  

I nummer 6 fra januar skriver Frank 

Petersen (Hovedkredsformand) og Holger 

Larsen (Vamdrup skakklub) mindeord. 

 

Det meste af bladet er præget af det 

kommende formandsmøde. Man kan i 

formandens beretning læse, at hoved-

kredsen har fået 2 internationale mestre i 

K-skak – Svend Erik Kramer, Bov og 

Hans W. May, Haderslev. 

Hovedkredsen har også fået en hjemme-

side, som blev lavet af Robin Petersen. 

Claus Mogensen fik unionens hæderstegn 

for hans indsats på både det 

organisatoriske og spillemæssige plan. 

Desuden for hans mangeårige arbejde med 

Bondefangeren. (Det gælder vist stadig)  

Ribe skakklub fik initiativpræmien fordi 

de trods afmatning har formået at fatholde 

deres medlemstal. Det er sket ud fra 

erkendelsen, at det ikke kun gælder om at 

hverve nye medlemmer, men også at holde 

fast i de gamle. 

Der var i øvrigt også dengang krise og 

medlemstilbagegang. Der blev nedsat et 

medlemsudvalg på hovedkredsmødet. 

 

Det sønderjyske mesterskab blev afviklet i 

Vojens. Med en mestergruppe og 4 basis-

grupper var det et mesterskab helt forskel-

ligt fra vore dages miniturneringer. 

Sønderjysk mester blev Jesper Kjærgård 

Jensen, Fribonde. Han scorede 6 point. 

Hans Valdemar Hansen vandt basis 1med 

5 point – han var startet med 4 sejre. 

 

1998 var også året, hvor jeg fik en e-

mailadresse. 

 

Det var i disse år, at flere sønderjyske 

skakklubber havde 75 års jubilæum.  

Genforeningen i 1920 + 75 giver 

forklaringen.) 

Tønders jubilæum er omtalt i nummer 6, 

og her står: 

Om aftenen var der festmiddag. I starten 

skulle formanden holde tale, og Niels Fal-

sig (Tønder), Frank Petersen (4.Hoved-

kreds) og Søren Bech Hansen (DSU) var 

ved at rejse sig. Niels startede, men alle 3 

holdt en tale. 

Festtalen var meget morsom. Den blev 

holdt af Jens Carl Pedersen. Han funde-

rede bl.a. over hvordan en åbning kunne 

være lukket. Han mente, at skak er for 

hårdt ved bønderne - hvis en bonde, med 

risiko for eget liv, strider sig frem til 

bagerste række, bliver den i 95% af 

tilfældene udsat for en kønsskifteoperation, 

og bliver til en dame. 

 

Der var 41 hold med i holdturneringen. 

Tønder, Haderslev, Aabenraa og 

Fribonden deltog i 3. division, som svarer 

til vore dages 2. division. Haderslevs 1. 

hold rykkede op i 2. division og Hader-

slevs 2. hold rykkede op i 3. division. 

(Mesterrækken bestod dengang af 7 hold 

med hver 8 spillere. og 3 klubber havde 

deres 2. hold i mesterrækken.) 

 

Pokalturneringen blev i år afviklet på en 

dag. Cup-systemet blev forladt, og man 

spillede første i indledende og derefter i 

finale puljer. 1. præmien var pengepræmie, 

tur til Odense og vandrepokal. 
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Kalender. 
 

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 

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 

Søn. 26. feb. Hovedkredsmøde (Foreløbig dagsorden i bladet) 

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 

Tors. 9.  juni Sønderjysk EMT 7 

 

Forslag til hovedkredsmødet den 26. februar: 

 

Holdsamarbejdet 

 

Til orientering vil jeg indsende et skriftligt forslag til afstem-

ning på hovedkredsmødet i februar. Forslaget vil i grove træk 

gå på, at mester-2 skal bestå af 6-mandshold., - og hvis dette 

ikke kan accepteres af 5hk, så må vi afbryde holdsamarbejdet 

efter denne sæson.  

Der behøves næppe megen argumentation, så jeg vil nøjes med 

at henvise til den placering i A-rækkerne, som er tildelt klubber 

som Alssund, Åbenrå og Fribonden. Jeg finder det vanskeligt at 

se et eneste argument imod den ændring. 

Naturligvis burde den nye holdstruktur have et par års løbetid, 

før der evalueres. Men jeg mener, at dette haster af hensyn til 

den sportslige udvikling i Sønderjysk Skak. Jeg skriver dette 

indlæg allerede nu for at give de enkelte klubber tid til at over-

veje og diskutere det i god tid før mødet. 

Den endelig udformning af det skriftlige forslag vil i god tid 

kunne ses på hjemmesiden for 4hk. 

Niels Falsig, Tønder Skakklub. 


