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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 

Torvet 10, 2. 

6100 Haderslev 

Tlf. 51 55 36 49 

E-mail: jacobburis@gmail.com 

 

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 
 

I dette nummer. 
 

Dette blad bærer præg af rigtig mange 

turneringsafslutninger. Jeg har kigget på 

mange hjemmesider – men ikke dem alle. 

Hvis du savner historier fra dit 

område/din klub, så er det fordi du ikke 

har sendt det.  

Det er nemmest at gøre historier interes-

sante, hvis der er partier eller 

øjenvidnebe-retninger. Det er svært at 

lave en interes-sant historie ud fra et 

turneringsskema. 

Hjælp mig med at gøre bladet bedre – 

indsend materiale. Det kan være partier, 

referater, sjove historier etc. 

HUSK! 

Man. 2. maj Sønderjysk EMT 1  

Lør. 7. maj Pokalturnering i Tønder. 

Man. 9. maj Sønderjysk EMT 2 

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 

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:kogsvej14@gmail.com
mailto:formanden@vejenskakforening.dk
mailto:hansjorgenclausen@live.dk
mailto:jacobburis@gmail.com
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
mailto:kfyhn@vikingskak.dk
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FU møde 26. Februar 2011. 

Søren Krabbenhøft      

 

Deltagere: 

Kai Bjørnskov, Hansjørgen Clausen, Søren 

Krabbenhøft, Jens Carl Petersen, Jacob 

Buris Andersen og Susan Clausen. 

 

Dagsorden:   

Referatet: 

Referatet blev gennemgået uden at det 

affødte arbejde eller bemærkninger. 

 

HB: 
Der har været afholdt HB-møde 5. februar. 

Her blev der talt om strukturændringer. En 

debat der fortsætter på delegeretmødet i 

påsken, og fortsætter 1- 2 år endnu. 

Såørgsmålet er at definere hovedkredsenes 

rolle, og hvor stor den skal være, måske 

regionsstørrelse. Der  vil bleve afholdt et 

lederkursus for 3., 4. og 5. HK; i 

Middelfart sidst i august. 

SEMT: 
Der er kun at sige at Vojens griber opgaven 

rigtigt godt an. 

Indkomne forslag: 

Niels Falsig´s forslag 1:  (se 4.HK nyt): 

Holdturnering. 

Det blev drøftet, men har så vidtrækkende 

konsekvenser at spørgsmålet overlades til 

Generalforsamlingen. 

Niels Falsig´s forslag 2: HK nyt til alle. 

Med de varslede portoforhøjelser bliver det 

et dyrt forslag. Man kan altid justere 

antallet af HK NYT med Kai Bjørnskov. 

At lægge HK nyt på hjemmesiden vendes 

med webmasteren. 

Niels Falsig´s forslag 3: Debatforum 

Hjemmesiden kører men savner input; et 

debatforum er måske løsningen, så 

webmasteren tilspørges igen. Det 

debatforum der var på DSU´s hjemmeside 

blev lukket igen pga. det juridiske ansvar. 

Helge Andersen`s forslag (4): 

Forslaget er da godt nok, men ikke i 

praksis gennemførligt, tidsfristerne kan 

dog diskuteres. 

 

Forslag til nye initiativer: 

Intet til punktet. 

 

Juniorsamlinger: 
Lørdag 17. september kl. 10.00 i Graasten. 

SGP har fået 5 % flere juniorer end sidste 

år, og flere skoleskakspillere. 

. 

Revision af vedtægterne: 

Den store forårsrengøring af vedtægterne 

blev det ikke til, da vi alligevel om få år får 

helt nye i forbindelse med ændringer i 

hovedkredsene. Det er så blevet til en 

strømlining og så kasserens indskud om af 

§12´s første sætning er meningsløs, så den 

slettedes også. 

Skoleskak: 

Det brøler derudaf, og vi har et fantastisk 

samarbejde med DSS her i hovedkredsen. 

Dagsorden: 

Dagordenen blev gennemgået og godkendt 

Gennemgang af dagsorden til 

generalforsamling: 

Dagsordenen blev gennemgået. 

 

Næste møde: 
Næste Generalforsamling bliver 25. 

Februar 2012. 

Næste FU-møde 20 August 2011 hos Jacob 

i Haderslev. 

 

FU tog forskud på glæderne; man enedes 

om at var der genvalg til FU, så ville 

konstitueringen bibeholdes 

 

Eventuelt: 

Intet til punktet 
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Generalforsamlingsreferat 26.2.2011 

Søren Krabbenhøft      

   

Deltagere: 

Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK) 

Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær 

uden afbud 

Fribonde Flensborg. – fravær uden afbud 

Gråsten Skakklub.- Susan Clausen (SC), 

Erik Asmund(EA) 

Haderslev Skakklub.- Michael Hedegaard 

(MH) 

Hejls Skakklub -fravær uden Afbud 

Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen 

(VL) 

Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP) 

Skakklubben Alssund. - Broder Petersen 

(BP), Karsten Fyhn (KF) 

Jens Nording(JN) 

Tønder Skakklub.-  Helge Andersen(HA) 

Vamdrup Skakklub.- fravær uden Afbud 

Vejen Skakforening – Se FU 

Vojens Skakklub.- Karl Posselt (KP) 

Aabenraa Skakklub.- Uwe Hansen, Niels 

Underberg 

FU: 

Kai Bjørnskov. Haderslev (KCB) 

Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

Jacob Buris Andersen, Haderslev(JBA) 

Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 

Jens Carl Petersen, Tønder (JCP) 

 

Broder Petersen (BP) bød forsamlingen 

velkommen. 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden (KCB) foreslog Karl Posselt 

(KP) som dirigent, der modtog valget. 

 Karl takkede for valget og konstaterede at 

varslerne var overholdt så ingen problemer 

der. 

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

til klubformænd og tilgængelig i det 

omdelte Nyt fra Sønderjydsk Skak, skal 

jeg læse hele teksten op. 

Medlemsflugten er ikke helt 

stoppet. 

Aktivitetsniveau i Hoved-

kredsen, FU og HB. 

Samarbejdet med DSS i hovedkredsen. 

 

Debatten om formandens beretning drejede 

sig hovedsagligt om den nys afviklede 

Skakkens Dag 11. februar: 

BP:Det var en god oplevelse, den dag på 

Sønderskov Skole. Det er et godt tiltag for 

at øge skakniveauet. 

EA:Tak for en spændende dag i Graasten. 

Der er jo ikke for skoleinspektørerne eller 

de aktive læreres skyld, men for 

skakinteresserede elever. 

SEK:Det var nogle fine reportager, så følg 

op på det. 

KP: Skakkens dag aktiverede 1000 

spillere. Det kan vi på klubniveau kun 

drømme om, så vi skal kende vores 

besøgelsestid. 

 

SEK: Fribonden lukker 1/4. de har mistet 

et tilskud og må lukke. 

 

Og så blev formandens beretning 

enstemmigt godkendt 

 

3. Kassererens beretning, aflæggelse af 

regnskab og budgetoplæg. 

Kassereren fremlagde regnskabet .Årets 

underskud skyldes at holdkampgebyret er 

blevet ensrettet til 5.HK. Næste år bliver 

det endnu værre; der forventes et 

underskud i nærheden af 2700,- 

EA:Jeg siger kun en ting: pengepleje! 

BP:Jeg spurgte FU for tre år siden. Vi har 

2/3 af FU´s penge, og har på tre fået 4252,-  

altså 1417 om året. Jeg forstår simpelthen 

ikke at FU ikke gør det samme. 

KCB:Fu har drøftet sagen, og vi er ikke en 

kapitalplejeforening. 

JCP: Vi har ca. 40.000 i kassen. Vi sender 
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ca. 30.000,- af disse hver kvartal til DSU, 

så jeg tør ikke; og binde dem i tre år tør jeg 

slet ikke. Det er ikke vigtigt for vores 

regnskab. Vi får så sponsorhjælp, der 

modsvarer lidt i den anden retning. 

KP: Problematikken er ikke ny. 

BP: ja, vi gentager os selv. 

SEK:Man må jo have en arbejdskapital. 

Sidste år kunne jeg godt forstå Broder, 

men i år er jeg skiftet til FU´holdning, jeg 

er blevet klogere. 

BP:Det er altså ikke nødvendigt med en så 

stor arbejdskapital. 

VL: Det ville være rart med flere renter, 

men FU bestemmer. 

EA: Jeg ville ikke skabe problemer; 

Broder har ret, men det er ikke et 

kardinalpunkt. 

VL: Budgettet, det stemmer ikke helt. 

JCP: Der er få hundrede kroner i 

difference. 

Herefter blev regnskabet godkendt med 

overvældende flertal. 

4. Fastsættelse af kontingent 

 JCP: FU stiller forslag om at holde 

kontingentet uændret. 

Og det var så det! 

5. Forslag til vedtægtsændringer 

KCB: Vi ville ikke revolutionere 

vedtægterne, da der er fusionstanker på 

bane. 

JBA:Ikke nogle voldsomme ændringer; 

§12 er ikke det vigtigste ved en fusion og 

for §3´s vedkommende er det ikke nogen 

ulykke hvis der er noget der ikke virker. 

Vedtægtsændringerne blev efter sletning af 

den fælles hæftelse i §12 godkendt og 

lægges på hjemmesiden. 

6.Indkomne forslag: 

Forslag 1: (6-mandshold) 

KF: Det er håbløst med transporten, det 

kan kun løses med geografi. 

KCB:Holdskak-fusion har ikke været i 

gang et år endnu, og ultimatummet er ikke 

godt for kommende fusionsplaner. Vagn´s 

indlæg på hjemmesiden er vigtigt; og man 

ændrer ikke bare fordi to klubber ikke kan 

stille hold. 

HA: Det er vigtigt med en mesterrække; 

små klubber kan ikke stille hold, så 

ultimatummet er godt nok. 

SEK: Jeg er enig med Niels; 6 mand på 

hverdage. Jeg mangler 4.HK´s fingeraftryk 

på holdturneringsprogrammet. Det kan vi 

ikke leve med. 

VL: I de sidste 10 år er kun 2 hold rykket 

op i mesterrækken. 

SEK: Bov kunne spille Mester-2, men 

ikke om søndagen. 

KP: Det er jo individuelle ønsker; men har 

vi overhovedet en holdturnering i 

hovedkredsen om få år. Vagn´s model har 

rene linier og er principiel. 

SEK: Har vi så fået en bedre 

holdturnering; jeg savner altså 

fingeraftryk. 

KCB: 4-mands-hold er en 4.HK-ting, det 

er dog også noget. 

JN: Kan man spille fusions-holdskak? 

KCB: Ja, se Jerne 

KP: Her hersker signalforvirring. Tør vi 

give FU et mandat vi ikke kender 

konsekvenserne af? 

KF: Det ville være trist hvis vi bryder med 

5.HK 

JBA: Der må gøres noget men et 

ultimatum er ikke vejen. Det ville være 

bagstræberisk og dumt at afbryde 

samarbejdet: det er ikke 5.HK der er 

problemet, men for få skakspillere. 

MH:Fælles problemer, fælles løsning. 

HA: På hverdage kunne det være små 

transporter, og længere om søndagen, og så 

blandet hverdag/søndag. 

HJ: Vi kan klare os, og vi kører langt. 

JN: I 2.HK er det sådant at er transporten 

over 100-120 kilometer, så kan den kræves 

flyttet til søndag. 

BP: Hvis man vil spille, så er dagen ikke 

problemet. 
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SC: Det er hårdt for den arbejdende 

befolkning, der ikke har tid i hverdagen, så 

helst søndag. 

KF: Det skal kunne aftales klubberne 

imellem. 

KCB: 2.HK-modellen er OK. 4HK 

oprykning endnu et fingeraftryk; Jeg tror 

ikke vi kan pille ve 8 mands-reglen. 

SEK:Det skal laves så alle klubber kan 

være med. A-rækken er det største 

problem. 

KF: I B-rækken er der 12 hold, 4 hold fra 

både 4. og 5 HK er faldet fra. 

KP: Det er umuligt at strikke et 

kompromisforslag sammen. 

KF: Der er stor uenighed, men skulle 

udvises mere fleksibilitet. 

HA: 6-mandshold eller vi afbryder. 

KCB:  Man kan ikke lave forskel på 

to rækker med oprykning. 

EA: Du var ved at lukke diskussionen for 

10 minutter siden; fleksibilitet er ikke 

nøgleordet, og så må vi videre. 

UH: Lad hjemmeholdene bestemme om 

det skal være hverdag eller søndag. 

KP: Hverdage falder nogen fra, søndage 

falder andre fra. FU fornemmer tvivlen hos 

klubber, og må komme frem med noget 

bedre. 

VL: Vi skal vel stemme om forslaget. 

Niels Falsig´s forslag #1:  

For:1 - Imod:11 - blank: 2 

Svend Erik Kramer´s forslag om at flytte 

kampe fra søndag til hverdage: 

for: 4 - imod: 9 - Blank 1 

KP: Konklutionen må være at FU får et 

åbent mandat, til at drøfte med 5.HK. 

KCB: Ikke noget at stemme om; men efter 

denne diskussion skal FU tale med 5.HK, 

og arbejde med de ting der er fremkommet 

i dagens debat. 

Her anså ordstyreren at der var behov for 

en strategisk rygepause 

Således forfriskede startede man så på 

Niels Falsig´s andet forslag. 

Forslag 2 (HK.-blad til alle) 
KCB: Det er overflødigt, alle 

klubformænd kan maile Bjørnskov om 

flere.      Hjemmeside?? (med et sigende 

blik på vores webmaster) 

PP: UHA 

Forslag 3 (Debatforum) 
PP: Jeg aner ikke om andre hovedkredse 

har, men kan undersøge det.  DSU er på 

Facebook, hvor der er moderatorer ansat. 

En person blev af DSU sat til at holde øje, 

men måtte give op, FU har ikke et 

problem, men kan hjemmesiden blive det. 

Forslag 4 (Mødetidsforskydning) 

KCB: Ikke noget FU kan godtage af 

praktiske årsager. 

HA: Jeg ønsker lidt mere elastik, når man 

kører forkert. 

BP: For nogle er 1 time for længe at vente. 

JCP: Jeg vil mene at 1 time er fremskridt. 

I øvrigt er kamptelefonen i Tønder blevet 

forsvundet. 

HA: Så ”kun” en time. 

SEK: En ½ time er for lidt. 

KCB: Hos FIDE er ventetiden 0!! 

Det blev herefter vedtaget, at FU forsøger 

at få reglementet ændret, så ventetiden 

udvides til en time. 

 

Her opstår der et lille intermezzo, da 

kassereren efter at være blevet gjort 

opmærksom på en regnefejl i budgettet, af 

Vagn Lauritzen rejser sig og siger: 

JCP: Jeg er ved at være for gammel; jeg 

har lavet en forkert sammentælling, så jeg 

sætter min post til diskussion. 

Jens Carl rejser sig og forlader rummet. 

Der er ingen tvivl i forsamlingen, der er 

ingen grund til at skifte ud på posten, så da 

Jens Carl kommer tilbage er han stadig 

kasserer. 

7. Valg 

Kai Bjørnskov og Søren Krabbenhøft blev 

genvalgt uden modkandidater. 

Da FU under formødet havde besluttet at 
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bibeholde konstitueringen ifald der var 

genvalg til FU, så ser FU ud nu , som før 

generalforsamlingen. Herved blev der ikke 

en pause til at lade FU konstituere sig, da 

dette nu er overstået. 

Der var også genvalg til: 

Susan Clausen Supplant til FU 

Gert Jönck  Revisor 

Og så var der valg til Svend Erik Kramer 

som Revisorsuppleant 

8. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 

 KP: Det her er sidste skud i bøssen. Vi har 

brugt mange kræfter på det. Men 

meningerne om det har været spredt 

fægtning. 

KCB: Det er et rigtigt godt projekt, og kan 

gå hen og blive rollemodel for fremtidige 

turneringer. 

KF: Det har vi allerede talt om. (Alssund 

er vært i 2012, red.) 

EA: Der er stadig geografiske forskelle. 

JCP: Vi har jo i FU diskuteret tilskuddet; 

men rent principielt, de 2000,-; der er jo 

kun 6 spillere der skan blive Sønderjydsk 

Mester. Hvorfor skal 1.præmie være 1000,-

. De bør fjernes og hele beløbet spredt ud 

over hele feltet. 

KP: Det giver i forvejen en lav timeløn at 

spille skak. 

BP: I alle andre enkeltmandsturneringer er 

det den enkelte klub der bestemmer. 

KCB: Det er jo Hovedkredsens turnering; 

og så er der jo signalværdien. 

HA: Det er godt med en rimelig præmie, 

men for mit vedkommende, så kigger jeg 

på spilledatoer og ikke præmiestørrelser. 

Og så blev spørgsmålstegnet udfor 

Haderslev 2013 fjernet 

9. Holdturneringen 
KCB: FU skal have en ny 

Holdturneringsleder, da Karsten Fyhn er 

stoppet. 

Fusionen i holdskakken er efter et par 

skønhedsfejl, gået rigtigt godt, og vi har 

ikke konkrete forslag til forbedringer; 

kæmpe ros til Karsten Fyhn 

10. Pokalturneringen 2011 

Pokalskakken er igen i år i sikre hænder 

Pokalskak Tønder lørdag 7.maj 09.30 

Der kan godt være flere hold. 

11. SGP 

SEK: På det sportslige plan, så kører det 

fantastisk. Rent bortset fra stævnet i 

Esbjerg så har det været en succes. Men 

der er ikke tvivl om at nogle terminer er 

bedre end andre. Der har været 267 

deltagere, fordelt på 163 personer; men se 

meget mere på hjemmesiden. 

Så er der det rent administrative. Det har 

taget op mod 1½ måned inder der skete 

noget i visse tilfælde. Det er noget 

makværk. Da Falsig havde stævnet var 

resultaterne der dagen efter. Jeg gør 

sæsonen færdig, men der skal nye kræfter 

til. 

HA: Det skal laves sådan som det blev 

under Falsig, alt andet er noget klyt. 

SEK: Der er desværre ikke den samme 

selvjustits. 

JBA: Jeg har kun hørt positivt, så det ville 

være synd, hvis det går ned. 

KCB: Noget skal der gøres, jeg taler med 

5.HK. 

PP: De kommer på , når jeg får dem; men 

jeg skal have dem først. 

KCB: FU burde pålægges at gøre noget 

ved problemet i 5.HK. 

12. Initiativprisen. 
KCB: FU har valgt ikke at indstille nogen 

til prisen i år, da der ikke er nogen der 

rager op. 

SEK: Der er da Vojens eller Tønder, der 

sker der da noget med de unge. Og så er 

der signalværdien af ikke at indstille 

nogen. 

EA: Hvis FU finder en kandidat, så skal 

den møde i påsken; det er pinligt når der 

ingen er. 

JBA: Det er jo DSU´s ansvar, det er deres 

delegeretmøde. 
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KCB: Jeg synes ikke at jeg jeg kan stå ved 

at dele en pris ud. 

KP: Ja, der er ingen indlysende grunde. 

JCP: Falsig har rumsteret med Kramer i 

noget grænseoverskridende. 

SEK: Der sker da noget, så det er dårlig 

reklame ikke at vælge en klub. 

KP: Jo, men ikke noget vi kan stemme 

om. 

KCB: Der mangler altså lidt substans. 

EA: Det er lidt træls, der er kun 3 fra Leck 

med, så meget grænseoverskridende er det 

ikke. Dette er ikke stedet, så lad FU klare 

det. 

JBA: Vi skulle måske sætte overlæggeren, 

så vi kunne vælge en hver år. 

SC: Man skulle måske sende 

dokumentation til FU, så FU har et 

beslutningsgrundlag. 

13. Hæderstegn. 

FU pegede på Uwe Hansen, Aabenraa, 

som tak for godt arbejde som tovholder 

gennem mange år i sin klub. 

UH: Jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige, 

jeg er helt overrasket, men tak. 

14. Ungdomsaktiviteter 

HJC: Der er måske sidste tur til Tjele, de 

er nede  på 2 skakelever. 

Der har været stor fremgang i SGP-regi, 

der er 30% flere juniorer med. 

Så er der juniorsamling 17.september 

klokken 10.00 i Graasten. 

SEK: Jeg har ikke set noget referat fra 

turen. 

HJC: Det vil der blive rådet bod på. 

15. HB-møde  

KBC: På det seneste HB-møde var det 

eneste der har interesse for os, ud over 

problemerne på Tjele, snakken om 

strukturændringer. Ikke at der er noget 

konkret, men en masse strøtanker, med 

henblik på senere at kunne bruges, men det 

ligger et godt stykke ud i fremtiden. 

16. Næste Generalforsamling. 

Det bliver 25. februar 2012 i Vojens. 

17. Eventuelt: 

Der var ønske om medlemslister med 

større margen så der ville være plads til 

perforeringen; løsningen er charteques.       

HA: Jeg mangler input; hvad som helst; 

skaksjov, turneringsreferater, klubmester 

etc. Jeg kan ikke selv finde dem, så hjælp 

mig. 

KP: PÅ hjemmesiderne sker der da noget. 

Susan Clausen fortalte om sine oplevelser 

omkring sent afbud på mail. Mår man 

kommer hjem fra arbejde og lige når en 

bid brød og skal afsted igen, så er det ikke 

lige mailen man når at læse.  Forsamlingen 

var enig. 

Hvorefter vores ordstyrer Karl Posselt 

hævede mødet, med tak for god ro og 

orden. 

 

Og så blev der serveret. 

 

FU ser herefter således ud: 

Formand:  Kai Christian Bjørnskov 

Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen 

Kartoteksfører: Jacob Buris Andersen 

Juniorleder: Hansjørgen Clausen 

 

 Addendum 
 

Formanden har udtrykt ønske om at 

klubber der ikke kommer til Delegeret-

mødet, kan maile fuldmagter til ham, da 

vi ellers står svagere ved afstemninger 
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Hold. 
 

I 2. division var oprykningen næsten 

afgjort inden sidste runde. Bov manglede 1 

point i at sikre sig oprykningen, og det tror 

jeg, at selv den mest optimistiske 

Silkeborg spiller regnede med, de fik. Bov 

vandt 5½-2½ over Silkeborg og vandt 

divisionen i suveræn stil. De fik ikke under 

5½ i nogen af deres kampe. 

Herfra skal der lyde et tillykke med den 

meget fortjente oprykning.  

Haderslev havde inden runden næsten 

sikret sig endnu et år i divisionen, mens 

det så mere kritisk ud for Tønder. Med 4-4 

mod et af bundholdene i sidste runde 

sikrede Haderslev sig 4. pladsen i rækken. 

Tønder klarede ikke skærene, idet de 

leverede sæsonens dårligste resultat. De 

tabte 7½-½ og må ned i mesterrækken. 

Ribe rykker op fra mesterrækken. Ribe var 

det hold, som Tønder sidste år strøg forbi 

på det yderste mandat. 
 

Slutstillingen (7 kampe): 

1. Bov   41½ 14 

2. Viby  34 11 

3. Silkeborg 32 10 

4. Haderslev 27   8 

5. Varde 25½   3 

6. Springeren 23   5 

7. Evans 2 22   3 

8. Tønder 19   2 
 

Fra Mester 1 rykkede Ribe op. Holdet 

blev kun nummer 4, men var det bedst 

placerede hold fra 4. hovedkreds.   

Haderslev 2 blev placeret lige efter Ribe 

og bliver i rækken, som Haderslev 1 blev i 

2. division. 

Gråsten var overmatchet i den stærke 

række, og selv om de kæmpede godt og 

vandt i sidste runde, så var det sæsonens 

eneste sejr, og de må ned i mester 2. 
 

Slutstillingen (7 kampe): 

1. Evans 3 33 11 

2. Kolding 32½   9 

3. Springeren 2 31 10 

4. Ribe 1 31   9 

5. Haderslev 2 29   5 

6. Horsens 28   9 

7. Centrum 23   1 

8. Gråsten 16½   2 

 

4. hovedkreds har ingen hold med i mester 

2. Esbjerg 2 rykker op i mester 1, mens Nr. 

Snede rykker ned i A-rækken. 

 

I A-rækkerne var puljekampene afgjort i 

sidste nummer, men vi manglede 

semifinaler og finale. 

I den ene semifinale spillede  Ribe 2 og 

Evans 5 4-4. Da Evans havde vundet på 

bræt 1 gik de videre til finalen. 

I den anden semifinale vandt Vejen 5-3 

over Alssund. 

I finalen spillede Evans 5 og Vejen 4-4. 

Bræt 1 endte remis, men Vejen havde 

vundet på bræt 2. Det betyder, at Vejen 

vinder A-rækkerne og rykker op i mester 

2. 

 

I B-række 1 havde Bov vundet inden 

sidste runde, men det fik dem ikke til at 

slappe af, så de rundbarberede Gråsten 3 i 

sidste runde.  

 

Slutstillingen (6 kampe): 

1. Bov 3 21 12 

2. Haderslev 3 15½   8 

3. Oversø-Frørup   6   3 

4. Gråsten 3   5½    1 

 

I B-række 2 havde Vojens også sikret sig 

sejren inden sidste runde. De slappede 

heller ikke af og vandt 4-0 i sidste runde. 

 

Slutstillingen (6 kampe): 

1. Vojens 1 22 12 

2. Vojens 2 11   6 

3. Fredericia 3   8½   4 
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4. Evans 7   6½   2 

 

I B-række 3 skulle Ribe 3 i sidste runde 

forsvare sin førsteplads. Ribe fik kun 2-2 

mod Helle 2, og da Helle 1 samtidig vandt 

4-0 over Esbjerg 4, så slog de Ribe på 

målstregen. 

 

Slutstillingen (6 kampe): 

1. Helle 1 16   9 

2. Ribe 3 15   8 

3. Helle 2 11½   5 

4. Esbjerg 4   5½   2 

 

C-rækken var afsluttet inden sidste 

nummer, og er omtalt i det sidste blad. 

 

Selv om Tønder rykkede ned, så var der 

lyspunkter undervejs. På bræt 1 i Tønder 

spiller Jens Christian Lund. Han har været 

sønderjysk mester flere gange, og han har 

ikke glemt hvordan man vinder. I følgende 

parti viser han sin meget store spilforståel-

se, da han laver et meget overraskende 

træk 14.  

Jens Christian Lund har sat noter til 

trækket, som jeg har fundet i Tønders 

klubblad. 

De fleste vardespillere er ”gamle mes-

terspillere, som godt ved, hvor ”skabet” 

skal stå. Min modstander Hans J. Andresen 

husker jeg fra mine unge dage, hvor 

brødrene Claudi og Hans Jørgen Andresen 

deltog i mange weekendturneringer. 

 

Jens Chr. Lund, Tønder 

Hans Jørgen Andresen, Varde 

 

1.d4 e6 2.¤f3 b6 3.g3 ¥b7 4.¥g2 ¤f6 

5.c4 ¥b4+ 6.¥d2 ¥xd2+ 7.£xd2 Her 

ville mange sikkert spille 7. Sbxd2, 

men springeren hører i dronningein-

disk hjemme på c3, hvor den kontrol-

lerer centralfelterne d5 og e4. 7...0–0 

Muligt er selvfølgelig 7. -, Se4 8. Dc2 

fulgt af Sc3, men det haster ikke med 

Se4. 8.¤c3 d5 9.cxd5 ¤xd5 Stærkt 

på tale kommer 9. -, exd5, som dog 

tager brodden af sorts løber på b7. I 

stedet kan sort forsøge spil i e-linien 

med Te8 og Se4. 10.0–0 ¤d7 11.¦fd1 

£e7 12.¦ac1 ¤xc3 13.¦xc3 c5 Vi er 

nu nået til en slags kritisk stilling, hvor 

hvid skal tage en vigtig strategisk be-

slutning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg brugte her godt 20 minutter af 

betænkningstiden. Efter 14. dxc5, 

Sxc5 15. Df4, Tfd8 har sort udlignet 

spillet. Hvis de lette officerer hurtigt 

blev byttet af banen, ville hvid stå 

bedst i kraft af de centraliserede tårne. 

Med dette in mente er der kun en lo-

gisk fortsættelse: 14.¤e5 ¥xg2 

15.¢xg2 ¤xe5 16.dxe5 ¦ad8 17.¦d3 

¦xd3 18.£xd3 Denne stilling havde 

jeg set frem til, da jeg spillede 14. Se5. 

Hvid har en lille, men klar fordel i kraft 

af d-linien og støttefeltet d6. Sorts 

bondemajoritet på dronningefløjen er 

foreløbig sat på stand by. 18...¦e8 På 

Db7+ følger 19. Df3 og efter dronnin-

geafbytning har hvid fordel i tårnslut-

spillet, da tårnet trænger ind på 7. 

række og kongen centraliseres. 

19.£d7 ¢f8 20.£c6 ¦d8  
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21.¦d6 Her ser vi vigtigheden af støt-

tepunktet d6. Hvids fordel er øget, da 

sort er i bekneb for fornuftige træk. 

Efter lang betænkningstid finder han 

dog et træk, der rummer visse taktiske 

pointer. 21...g5 22.a4 Godt nok, men 

endnu bedre var sikkert 22. g4, som 

jeg også overvejede. Herefter er sort 

næsten i træktvang. Jeg vurderede 

dog, at sorts taktiske muligheder ikke 

førte til noget konkret. 22...g4 23.a5 

bxa5 Ikke godt, men sort har ikke no-

get bedre. 24.£xc5 £b7+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til dette træk havde sort sat sin lid, 

men det taber faktisk forceret. Relativt 

bedst var 24. -, Txd6 25. exd6, Dd7, 

men dette dronningeslutspil vinder ret 

nemt for hvid på grund af den stærke 

fribonde og den passive sorte dame. 

25.¢g1! Men ikke det fristende 25. 

Tc6+, Ke8 og pludselig har hvid pro-

blemer med baglinien og bindingen af 

Tc6. Nu truer derimod en djævelsk 

afdækkerskak. 25...¢e8 26.¦xd8+ 

¢xd8 27.£f8+ ¢c7 28.£xf7+ ¢b8 

29.£f8+ £c8 30.£xc8+ ¢xc8 31.h3 

Bondeslutspillet er nemt vundet. 

31...gxh3 32.¢h2 ¢d7 33.¢xh3 ¢e7 

34.¢h4 ¢f7 35.¢h5 1–0 
 

I samme blad har jeg fundet følgende, 

som Niels Falsig har sat noter til. Niels 

blev i øvrigt holdets topscorer med 4 

point i 5 kampe. 

Niels Falsig, Tønder 

Hans U. Christensen, Silkeborg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kan hvid slå på d6 og samtidig forhin-

dre sort i at få en dronning. 40.£xd6 

¦e7 41.£b4 a2 42.£c3+ ¢h7 42. -, 

Kg8 er vist lidt bedre. Nu får hvid for-

æret et tempo senere. 43.£a1 £f2 

Nok ikke det bedste. Et forsøg på at 

manøvre dronningen til b1 via b3 tager 

tid, men vil ifølge Fritz føre til remis. Nu 

afgør hvids fremstormende bønder 

partiet. 44.d6 ¦e6 45.e5 £e2 46.¥e4+ 

¢g7 47.d7 £d2 48.¥d5 1–0 
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Skak uden grænser. 

 

Skak uden grænser var titlen på ansøg-

ningen, som Tønder Skakklub og 

Schachsparte des MTV Leck sendte til 

Kulturbroen, da de søgte midler til et 

grænseoverskridende samarbejde. 

Baggrunden for projektet var at udvikle det 

begyndende samarbejde mellem skakklub-

berne i Tønder og Leck. Samarbejdet 

skulle gerne udvikles på voksenområdet, 

men især i ungdoms-arbejdet. 

Ungdomssamarbejdet blev i første omgang 

til et stævne, som blev afviklet den17. juli i 

Leck. Stævnet er beskrevet på sd. 8 i blad 

nummer 55. Man forventer at fortsætte 

med et årligt stævne for , men flytter det 

nok til maj eller august, da sommerferien 

ellers holder mange væk. 

Samarbejdet har også betydet at et par spil-

lere fra Leck spiller på Tønders hold og et 

par spillere fra Tønder spiller på Lecks 

hold. 

På voksensiden blev der også arrangeret en 

turnering, som på skift blev spillet i Tøn-

der, Leck og Løgumkloster. Den blev kaldt 

Grenzturneringen. Det blev en 7 runders 

monradturnering, som blev spillet med ca. 

1 måneds mellemrum  fra september til 

marts. 

I sidste nummer skrev jeg at sidste runde 

tegnede uhyggeligt spændende. Michael 

Neumann, Leck og Helge Andersen, 

Tønder havde hver 5 point og Christian 

Carstensen havde 4½ point. 

Her følger de 3 spilleres partier fra sidste 

runde: 

Det første parti, som blev afsluttet var 

følgende: 

 

Helge Andersen - Richard Knott  

 

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.¥g5 ¤bd7 4.e3 

e6 5.¤bd2 ¥e7 6.¥d3 h6 7.¥xf6 ¤xf6 

8.£e2 b6 9.¥b5+ Hvid prøver at ud-

nytte svækkelsen. 9...¥d7 10.¤e5 0–0 

11.¤xd7 ¤xd7 12.0–0 ¤f6 13.c3 £d6 

14.f3 c6 15.¥d3 e5 16.dxe5 £xe5 

17.e4 ¥c5+ 18.¢h1 £f4 19.¦ae1 Sort 

skal ikke ind på e3. 19...¦fe8 20.g3 

£c7 21.e5 I en ret lige stilling begår 

sort den afgørende fejl. Jeg kunne dog 

godt lide hvids stilling, hvor det er nemt 

at opstille trusler. f4 efterfulgt af Lb1 og 

Dd3 ser lovende ud. Sort har svært 

ved at finde gode pladser til sine lette 

officerer. 21...¦e7? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22.b4 Jeg brugte lidt tid på trækket, 

for det er jo en alvorlig svækkelse. Jeg 

regnede frem til slutstillingen og kon-

trollerede beregningerne for fejl. 

22...¥d6 Igen en kontrol for fejlbereg-

ninger, inden  23.exd6! ¦xe2 24.dxc7 

¦xd2 [24...¦xe1 25.¦xe1 ¦c8 26.¦e7 

¢f8 27.¥a6 ¢xe7 28.¥xc8 ¢d6 

29.¥e6 ¢xc7 30.¥xf7 Bedre end 

teksttrækket, men også håbløst, da 

sort spiller med en officer for lidt.] 

25.¥f5 Opgivet, da sort kommer til at 

ofre tårnet på bonden.  

 

Nu var andenpladsen sikret, nu kunne 

jeg bare vente. Hvis Michael vandt, så 

skulle det hele afgøres på korrektion. 
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Michael spillede mod Erik Asmund. 

Ratingforskellen gav Michael en for-

ventet score på omkring 100%, men 

Erik havde spillet en god turnering. 

Han havde kun tabt et parti endnu. 

Erik har sat noter til partiet, jeg har til-

føjet varianterne ved træk 17 og 34. 

 

Michael Neumann  - Erik Asmund  

 

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.¥c4 h6 4.¤c3 ¤f6 

5.0–0 ¥e7 6.d4 exd4 7.¤xd4 a6 8.h3 

0–0 9.£e2 ¤bd7 10.f4 ¤b6 11.¥b3 c5 

12.¤f3 ¥e6 13.¥xe6 fxe6 14.e5 ¤h7 

15.exd6 £xd6 16.¦e1 Vil hvid tage 

den svage bonde på e6 hurtigt? Nej 

han har god tid og mener, at han be-

fæster sin stilling. 16...¥f6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.¤e4 [17.£xe6+ £xe6 18.¦xe6 ¤c4 

19.¤e4 ¥xb2 20.¥xb2 ¤xb2 21.¦b1 

¤c4 22.¦xb7 ¦xf4 23.¦ee7+-] 

17...£c6 18.¤xf6+ ¦xf6 Så fik sort 

ekstra dækning på den stakkels 

bonde. 19.¥d2 ¤d5 20.£e5 ¦f5 

21.£xe6+ £xe6 Nu slog hvid på e6 og 

regner med - efter diverse afbytninger 

- at køre stikket hjem på rutinen, men 

sort får lidt udligning straks ved at 

nappe hvids bonde på f4. 22.¦xe6 

¤xf4 23.¥xf4 ¦xf4 24.¦d1 ¤f6 

25.¦b6 Det tårn får senere problemer. 

25...¦b8 26.c3 ¦e4 27.¢f2 ¦e7 

28.¢f1 ¦be8 Her tilbyder sort opti-

mistisk remis, da man står materielt 

lige, men som forventet afslår hvid. 

29.¦e1 ¦xe1+ 30.¤xe1 ¦e7 31.¤d3 

¦c7 32.¢e2 c4 33.¤f4 Den springer 

får det også dårligt. 33...¢f7 34.¢e3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¦d7 [34...g5? 35.¦xf6+ ¢xf6 36.¤d5+ 

¢e6 37.¤xc7+ ¢d7 38.¤d5+-] 35.g3 

Hvid skulle nok have bakket med 

kongen istedet. 35...g5 Nu taber hvid, 

da både tårn og springer står uheldigt. 

36.¤e6 ¤d5+ 0–1 

 

Med Michaels overraskende nederlag 

var andenpladsen pludselig i spil. Hvis 

Christian kunne vinde over Hansjør-

gen, så ville han blive nummer 2. 

Christian har skrevet noterne til partiet. 

 

Christian Karstensen 

Hansjørgen Clausen 

 

1.e4 b6 Hansjørgen har spillet denne 

åbning mod mig før og er kommet til at 

stå fint. Det hedder, så vidt jeg kunne 

finde ud af, Owens defense. Dette var 
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sidste runde af Grenzturneringen, og 

jeg skulle vinde, hvis jeg skulle gøre 

mig forhåbninger om en topplacering, 

da jeg var et halvt point efter både 

Helge Andersen og Michael Neumann. 

2.d4 e6 3.¥d3 ¥b7 4.¥e3 d6 5.c4 

¤d7 6.¤c3 ¤gf6 7.f3 e5 8.¤ge2 

exd4 9.¤xd4 ¤e5 10.¥e2 ¥e7 

11.£d2 c5 12.¤f5 0–0 13.0–0–0 Åb-

ningen er overstået, hvid står noget 

bedre og er klar til at tage terræn med 

g4, h4 etc. Endvidere står den hvide 

springer på f5 ganske fortrinligt. 

13...¤e8 Eneste træk der dækker den 

svage bonde på d6. 14.g4 £c7 15.h4 

¦d8 16.g5 g6 17.¤xe7+? Istedet er 

17. Sh6+ meget stærkere, efterfulgt af 

f4 og senere h5. 17...£xe7 18.h5 ¤g7 

19.hxg6 fxg6 20.f4 ¤f7 21.¥f3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [21.¥d3 er meget stærkere.] 21...¤f5 

[21...¤xg5! ville næsten udligne efter 

en computervariant som: 22.¤d5 ¥xd5 

23.£xd5+ ¢h8 24.¥g2 ¤5e6 Hvor 

hvid dog stadig har noget tryk med 

åbne linier og løberparret.] 22.exf5 

¥xf3 23.fxg6 hxg6 24.¤d5 ¥xd5 

25.cxd5 ¦fe8 26.¦h3 £e4 27.¦dh1 

¢f8! 28.£c3 £f5 29.¦h8+ Tårnet kan 

ikke slås, da sort så går mat. 29...¢e7 

30.¦8h7 ¦g8 31.¥d2 ¦d7 32.£c4? Et 

svagt træk at dække bonden på d5, 

meget stærkere var: [32.£e3+ ¢d8 

33.£e6!]  32...¢d8 33.¥c3 ¢c7 

34.a4? Jeg smider her fordelen væk, i 

stedet var 34. Te1 meget bedre. 

34...a5? 34....., Te8 var aktivt og 

havde udlignet. 35.¥f6 ¢b7 36.¦e1 

¦c7 37.¦e3 ¢a7 38.£e4 £c8? Nød-

vendigt var 38..., Dxe4. 39.£e6! Her 

vinder alt for hvid. 39...£xe6 [39...£b7 

var bedste forsøg, men efter 40.¥e7 

¦h8 41.¦xf7 £a6 42.£e4 £f1+ 43.¦e1 

er hvid bare foran med en officer.] 

40.dxe6 1–0 

 

Der blev derefter delt præmier ud i 3 ra-

tinggrupper. De 2 øverste i hver gruppe fik 

præmie. 

Gruppen over 1700: 

1. Helge Andersen, Tønder 6 

2. Christian Karstensen, Tønder 5½ 

3. Michael Neumann, Leck 5 

 

Gruppen mellem 1410 og 1700: 

1. Richard Knott, Leck 4 

2. Vagn Lauritzen, Løgumkl. 3½ 

3. Harald Eis, Leck  3½ 

 

Gruppen under 1410: 

1. Erik Asmund, Gråsten 5! 

2. Jens P. Jensen, Løgumkloster 3 

3. Holger Schmidt, Løgumkl. 2½ 

 

Den positive overraskelse i turneringen var 

Erik Asmund. Han var placeret i nederste 

ratinggruppe og scorede 3 af 3 mod folk 

fra denne gruppe. Når han mødte spillere 

fra ratinggruppen over, spillede han remis, 

og han klarede 50 % i 2 partier mod de 2 

højest ratede spillere – flot. 

Hans eneste nederlag var mod den senere 

turneringsvinder. Det var et langt (54 træk) 

og hårdt parti, som først sluttede, da de 

fleste var gået hjem. 
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Gråsten Klubturnering. 

 

Gråsten har afviklet deres klubturnering. 

Bent Bojsen er tilbage på tronen, efter at 

den har været parkeret hos Jørgen Clausen 

i nogle år. Bent havde sikret sig titlen mod 

Jørgen allerede inden sidste runde, hvor de 

2 spillere mødte hinanden. Partiet endte 

remis. 

1. Bent Bojsen, Gråsten 6 

2. Henrik Feldborg, Gråsten 4½ 

3. Jørgen Clausen, Gråsten 4½ 

 

I gruppe 2 er det en gammel kending, som 

vinder. Broder Petersen, Alssund vinder 

med 5 point, men havde det ikke lige været 

noget med en mobiltelefon, så havde han 

vist fået 6 point.  

Nu blev det en utroligt spændende gruppe, 

hvor 5 spillere kunne vinde rækken inden 

sidste runde. 

1. Broder Petersen, Alssund 5 

2. Jørn Bertelsen, Gråsten 5 

3. Erik Asmund, Gråsten 4½ 

      3. Jesper Kallesen, Gråsten 4½ 

Erik og Jesper sluttede med samme 

pointtal og samme korrektion. 

 

Broder har indsendt følgende parti til bla-

det og Svend Erik Kramer har sat noter til: 

Jesper Kallesen – Broder Petersen 

1.e4 e5 2.¥c4 ¤c6 3.¤c3 ¥c5 4.¤f3 

¤f6 5.b3?! [5.d3 d6= Med en syme-

trisk og helt lige stilling, var at fore-

trække] 5.-,d6 6.¥b2 0–0 7.d3 ¥g4³ 

8.¤d5? ¥xf3? Nej, hvorfor dog frivilligt 

ophæve den binding af Sf3? [8.-

,¤xd5!? 9.¥xd5 ¤d4 10.¥xb7 ¦b8 

11.¥d5 (11.¥a6 £f6 12.¥xd4 ¥xd4 

13.¥c4 ¥c3+ 14.¢f1–+) 11.-,c6µ] 

9.£xf3 ¤xd5 10.¥xd5?! Bedre 

[10.exd5 ¤d4 11.¥xd4 ¥xd4 12.¦c1 

¥c3+ 13.¢f1 f5] 10.-,¤d4 11.¥xd4 

[11.£d1 c6 12.c3 cxd5 13.cxd4 £a5+ 

14.¢f1 ¥xd4 15.¥xd4 exd4 16.exd5] 

11.-,¥xd4 12.¦c1 ¥c3+ 13.¢e2 c6 

14.¥c4 £g5–+ [14.-,b5 15.d4 exd4 

16.¥d3–+] 15.¦hd1 b5 16.d4 exd4 

17.¥d3 ¦ae8 18.¢f1 ¦e6 19.a4 a6 

20.£h3 ¦h6 21.£g3 £e5 22.f4 £f6 

23.h3 ¦e8 24.¢g1 £h4 25.£f3 ¦f6 

26.¦f1 ¥d2 27.¦cd1 ¥xf4 28.£e2 ¦g6 

[28.-,£g3!] 29.¦f3 d5 30.£f1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30dxe4?? En grov fejl, der smider hele 

fordelen væk  [30.-,¥e3+! dette træk 

skal spilles først! 31.¦xe3 (31.¢h1 

dxe4–+) 31.-,dxe3 32.exd5 ¦f6–+] 

31.¦xf4! Ja, sådan -  31.-,£xh3 

32.¥xe4?? Hvid revancherer sig 

[32.¦e1! f5 33.¦xf5 ¦xg2+ 34.£xg2 

£xf5 35.¥xe4± med hvid fordel] 32.-

,£e3+ 33.£f2 ¦xe4 34.£xe3 ¦xe3 

35.¦fxd4 h6 36.axb5 axb5 37.¢f2 

¦c3 38.¦1d2 c5 39.¦d5 ¦a6 40.¢e2 

g5 41.b4 ¦c6 42.bxc5 ¦3xc5 43.¦d7 

¦xc2 44.¦b7 ¦xd2+ 45.¢xd2 ¦c5 

Sort står klart til gevinst, og selv om 

der laves flere fejl i slutspillet, er for-

delen så stor, at sejren aldrig kommer i 

fare, så resten uden kommentar. 

46.¢e3 ¢g7 47.g4 ¢g6 48.¢d4 ¦c4+ 

49.¢e5 ¦xg4 50.¦b6+ f6+ 51.¦xf6+ 

¢g7 52.¦b6 b4 53.¢f5 ¦f4+ 54.¢e5 

h5 55.¦b7+ ¢g6 56.¦b6+ ¢f7 

57.¦b7+ ¢e8 58.¦g7 ¦g4 59.¢f5 
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¦f4+ 60.¢e5 ¦g4 61.¦h7 h4 62.¢f5 

¦g3 63.¢e6 ¢d8 64.¢d6 ¦d3+ 

65.¢c5 b3 66.¢c4 b2 67.¦h8+ ¢e7 

68.¦b8 ¦d2 69.¢c3 ¦f2 70.¦b7+ ¢f6 

71.¦b8 ¢g6 72.¦g8+ ¢h5 73.¦h8+ 

¢g4 74.¦b8 h3 75.¦b4+ ¢g3 76.¦b5 

g4 77.¢d3 h2 78.¢c3 h1£ 79.¦xb2 

£f3+ 80.¢c4 ¦xb2 0–1 
 

 

Trekantsturneringen. 

 

Trekantsturneringen er et samarbejde 

mellem Aabenraa, Alssund og Gråsten 

skakklub. Turneringen er en hurtigskak 

turnering med 3 runder på en aften og en 

aften i hver klub. I alt spilles 9 partier. I år 

deltog kun 11 spillere – og kun spillere fra 

de arrangerende klubber. 

 

Præmietagerne blev: 

Rating over 1500 

1. Jens Nording 9 p. af 9 mulige (!) 

2. Bent Bojsen 8 p. 

 

Rating 1401-1500 

1.-2. Broder Petersen og Scor W. Jensen 5  

Rating under 1400 

 

1. Erik Asmund 4½ p. 

2.-3. Niels Underbjerg og Michael Peder-

sen 2 p. 

 

Haderslev klubturnering – forår. 

 

Haderslev skakklub har også afsluttet deres 

klubturnering. Allan Hye blev klubmester. 

Han vandt i 5. runde over favoritten Kai 

Bjørnskov, og da begge spillere afsluttede 

med 2 gange remis var mesterskabet 

hjemme. 

1. Allan Hye  5½ 

2. Kai Bjørnskov  5 

3. Allan S. Hermannsen 4½ 

3   Jacob B. Andersen 4½ 

SGP. 

 

Chr. Karstensen, Tønder overraskende 

vinder af øverste gruppe ved SGP´s 6. 

afd. i Bov.  

Af Svend Erik Kramer 

  

Lørdag, den 12. marts blev 6. afdeling af 

årets SGP-serie spillet i Bov. 64 var til-

meldt, men kun 60 dukkede op, alle ”af-

bud” var i øvrigt  i Skoleskakklassen.  

 Stævnet blev afviklet uden mislyde af no-

gen art og i den efterhånden velkendte 

SGP-ånd, hvor alle stort set hjælper lidt til, 

når det er nødvendigt. En særlig tak til 

Morten Jessen, Vojens, der, som sædvanlig 

i Bov, gav en stor hjælpende hånd, da det 

brændte lidt på. 

I øverste gruppe var 7 Mesterspillere og 12 

1. Kl. spillere, og ratingfavorit var Mads, 

Boe fra Århus Skolerne, der da også lagde 

fra land i stor til og førte efter 3 runder 

med max., men så var krudtet åbenbart 

brugt op, for der blev kun til 4 remis i de 

sidste runder og dermed 5 point. Udenom 

strøg Chr. Karstensen, Tønder, der bare 

ramte dagen og i et rent sidste rundes fi-

naleopgør mod en anden overraskelse Kar-

sten Jacobsen, Ribe tog stikket hjem. 

Mads Boe vandt dog Mestergruppen foran 

en trio bestående af Henrik Svane, Evans, 

Andreas Schütte, Bov og Allan Herman-

sen, Haderslev. 

I 1. Klasse som nævnt Chr. Karstensen 

foran Karsten Jacobsen, Ribe med hele 4 

spillere på en delt 3. plads, Michael Hede-

gaard, Haderslev, Jan Rosenberg, Ribe, 

Bent Bojsen, Gråsten og Allan Hye, Ha-

derslev.  

I gruppen 2. til 4. Klasse var der også 19 

deltagere, og det gav lokal sejr til Bovs 

Steen Jensen med 5½ point foran Ib Klitaa, 

Jerne og Erik Pontoppidan, Evans begge 

med 5 point. 
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I 3. Klasse hed vinderne Erik Asmund 

Gråsten og Ken Gejl Jørgensen, Vojens 

begge kom i sidste runde fra baghjul og 

scorede 4 point foran en hel del med 3½ 

point. 

I 4. Klasse var unge Mathias K. Simonsen, 

Evans helt i særklasse med 4 point foran 

Kristine G. Jørgensen, Vojens med 3 point. 

I Skoleskakklassen fortsatte Bov-spillerne 

deres dominans, men blev denne gang 

fulgt helt til dørs af Rune Sørensen, Evans, 

der kun afgav ½ point i det indbyrdes op-

gør mod Max Neuendorf, så begge scorede 

fornemt 6½ af 7., nr. 3 blev Dorian 

Gutschenreiter, Bov med 5 point herefter 

fulgte hele 9 spillere med 4 point.  

  

SGP, 7. afd.  

Af Karsten Fyhn 

Idag var skakklubberne Alssund og Grå-

sten i samarbejde vært for den 7. af af-

sluttende SGP stævne 2010/11. 

Præmietagerne blev: 

Mesterklasse: 

1.-2. IM Jens Ove Fries Nielsen, Vi-

borg og FM Mads Boe, Skolerne Aar-

hus 6½ p af 7. 

3.-4. Andreas Schütte, Bov og Lars 

Wilton, Esbjerg 4½ p. 

1. klasse: 

1. Jacob Buris Andersen, Haderslev 4 p. 

2.-3. Manfred Thomsen, Fribonde og 

Allan Hye, Haderslev 3½ p. 

2. klasse: 

1.-2. Erik Pontoppidan, Evans og Karl 

Posselt, Vojens 6 p. 

3. klassse: 

1. Lars Jørgensen, Haderslev 4½ p. 

2. Erik Asmund, Gråsten 4 p. 

4. klasse: 

Mathias K. Simonsen, Evans 4 p. 

Skoleskakklasse: 

1. Max Neuendorf, Bov 6 p. 

2.-3. Dorian Gutschenreiter, Bov og  

Asbjørn Sørensen, Kirkebakkeskolen, 

Vejle 5 p. 

4.-5. Rune Sørensen, Kirkebakkeskolen, 

Vejle og Filip Boe Olesen, Skolerne, 

Aarhus 4½ p. 

6.-10. Lucas Josephsen, Hertug Hans 

Skole, Benjamin Isler, Bov, Victor Petz, 

Hertug Hans Skole, Frederik B. Schwei-

zer, Kirkebakkeskolen Vejle og David 

Efslanter, Flensborg 4 p. 

Der var ialt 51 deltagere, hvilket er en 

markant fremgang fra sidste år, hvor der 

var 39 deltagere. Turneringen blev af-

viklet med godt humør og uden nævne-

værdige problemer. 

 

SGP  2010-11 samlet slutstilling 

 

Mesterklassen: 

1.-2. Jens O. Fries Nielsen, Viborg 49 

1.-2. Mads Boe, Århus  49 

3. Andreas Schütte, Bov 47 
 

1. Klasse: 

1. Allan Hye, Haderslev 51 

2. Jan Rosenberg, Ribe  38 

3. Jørgen Clausen, Gråsten 38 
 

2. Klasse: 

1. Erik Pontoppidan, Evans 56 

2. Karl Posselt, Vojens  50 

3. Sven Michelsen, Esbjerg 48 
 

3. Klasse: 

1. Ken Gejl Jørgensen, Vojens 60 

2. Erik Asmund, Gråsten 45 

3. Tommy Hansen, Springeren 45 
 

4. Klasse: 

1. Mathias K. Simonsen, Evans 68 

2. Lisa Zimmermann, Bov 50 

3. Malthe Josephsen, Haderslev 43 
 

Skoleskakklassen: 

1. Max Neuendorf, Bov 66 

2. Dorian Gutschenreiter, Bov 51 

3. Rune Sørensen, Kirkebakkesk. 45  



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 58 Side 18   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionen tro bliver samtlige 

præmiemodtagere fotograferet efter 

afslutning og præmieuddeling. 

 

Tilbageblik 1999. 

 

Vi er nået til blad nummer 11, som kom i 

januar 1999. Rudolf Mach skrev på vegne 

af Dansk Skakklub Flensborgs vegne 

mindeord for Børge Borgå og Tønder 

Skakklubs bestyrelse skrev mindeord for 

Christian Lassen. Både Børge og Christian 

havde i rigtig mange år ydet en kæmpe 

indsats for skakken i grænseområdet. 

Frank Petersen skriver i formandens 

beretning, at klubberne skal blive bedre til 

at tale sammen. Nogle klubber er blevet 

for små, og hvis de skal overleve er de 

nødt til at snakke og samarbejde med 

naboklubberne. 

Han slutter afsnittet med ordene: Vi skal 

ikke opfatte os som 19 selvstændige 

klubber her i hovedkredsen, men som én 

stor med mange ressourcer og 

kompetencer.  

Han glædede sig også over, at 4. 

hovedkreds havde haft danmarksmesteren i 

det sidste år, idet Curt Hansen var blevet 

danmarksmester ved sidste påsketurnering.  

Den sønderjyske pokalturnering blev 

afviklet den 25. april i Tønder. Der stillede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kun 8 hold, og Tønder 1 var favorit. 

Tønder 1 stillede op sådan: Curt Hansen, 

Uffe Leisner, Helge Andersen og Johnny 

Harboe. Et snit på 2212 og ingen under 

2000. Holdet vandt foran Haderslev og 

Åbenrå. I Nyborg var holdet forstærket af 

Carsten Hansen. 4 hold sluttede på 14½ 

point, så matchpoint blev afgørende og de 

gav Tønder en andenplads. 

Jesper K. Jensen blev sønderjysk mester 

og han spørger hvor de stærke spillere fra 

Haderslev, Tønder og Alssund var henne. 

Et problem allerede den gang. 

Når man bladrer bladene igennem kan man 

se, at der er andre  problemer, som stadig 

ikke er løst ordentligt. Medlemstilbage-

gang og oprykningsproblemet fra A-

rækken til M-rækken er nogle af dem. 

Det skal ikke kun handle om ting, som 

ikke blev klaret, for mange nye tanker og 

ideer blev drøftet og søsat.  

Hovedkredsen skiftede navn fra 4. hoved-

kreds til Sønderjydsk Skak – man brugte 

meget lang tid på at finde ud af om d’et 

skulle med i Sønderjydsk. Bladet skiftede 

også navn. Logoet blev også fundet blandt 

flere indsendte forslag. 

I Tønder spillede man GrandPrix – det 

blev senere kopieret af hovedkredsen – 

undskyld – af Sønderjydsk skak og blev til 

SydGrandPrix. 
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Løgumkloster klubturnering. 
  

Turneringen strækker sig over næsten 7 

måneder. I skrivende stund mangler en 

runde og nogle udsatte partier. 

Vagn Lynge Jakobsen har vundet klubtur-

neringen og bymesterskabet mange gange.  

Selv om alderen er begyndt at trykke lidt, 

så er han stadig en stærk spiller med en 

masse erfaring. 
 

Vagn Jakobsen 

Karl Martin Kristensen. 
 

1.d4 d6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 ¤c6 

5.¤f3 e5 6.d5 ¤ce7 7.¥e2 f5 8.0–0 

¤f6 9.¥d3 f4 Sort kunne også have 

valgt at rokere eller slå på e4. Karl 

Martin fortalte efter partiet, at han 

allerede her havde planer om at rykke 

frem med bønderne på kongefløjen. 

10.c5 a6 [10...0–0  Sorts konge 

kommer senere i klemme i centrum.] 

11.cxd6 cxd6 12.b3 h6 13.¤d2 h5 

14.¥a3 Svagheden på d6 bliver truet. 

14...g5? Overser hvid næste træk - 

man er jo igang med et kongeangreb. 

15.¤c4 d6 kan ikke dækkes. 15...b5 

16.¤xd6+ ¢f8 17.¦c1 ¤e8 18.¤xc8 

¦xc8 Hvid står til gevinst - fribonden 

vil afgøre på sigt. 19.£d2 ¢f7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.¤b1 [20.d6! ¤c6 (20...¤xd6 

21.¥xd6 g4 (21...£xd6 22.¥c4+ ¤d5 

23.£xd5+ £xd5 24.¥xd5++-) 22.¥xe7 

£xe7+-) 21.d7 £xd7 22.¥c4+ bxc4 

23.£xd7++-] 20...¦xc1 21.¦xc1 Hvid 

er glad for afbytningerne - hvis alt 

bliver byttet, så vil han vinde på den 

garderede bonde på d6. 21...g4 Sort 

spiller på sin eneste chance - 

kongeangrebet. 22.£b4 ¥f8 23.£c3 

¤g6 24.£c6 ¥xa3 25.£e6+ ¢g7 

26.¤xa3 ¤c7 27.£c6 ¤e8 28.£xa6 

h4 29.¤xb5 g3 Sort sætter alt på et 

bræt. 30.fxg3 Da7+ efterfulgt af Tc6 

havde været bedre. 30...£g5 31.¦c6 

[31.£a7+ og dronningen kan hjælpe 

med forsvaret fra f2. 31...¢h6 32.gxh4 

£xh4 33.£f2±] 31...fxg3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.¦xg6+ £xg6 33.£xg6+ ¢xg6 

34.a4 Erfaringen siger hvid, at i denne 

stilling vinder de 2 forbundne fribønder. 

34...¦f8 35.hxg3 hxg3 36.a5 ¦f2 

37.a6 ¦d2 38.¥f1 ¦a2 39.a7? Her er 

sidste mulighed for at sadle om, men 

måske har hvid ikke set truslen endnu. 

[39.¤c3 ¦a5 (39...¦a3? 40.¤a4+-) 

40.b4±] 39...¤f6 40.d6 ¦a1 41.b4 

¤xe4 Nu går hvid mat efter Se2. 0–1 
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Pokalturneringen 2011 

 

Hermed inviteres til deltagelse i Den Sønderjyske Pokalturnering.  

  

Sted: Tønder Gymnasium, den ”øverste” kantine. 

Dato: Lørdag den 7. maj 2010. 

Tid: 9.30-ca 17.00. 

Hvem: 4-mandshold placeret i elite-,  bredde- eller juniorrække ud fra 

gennemsnitligt ratingtal. Man må gerne have en reserve med (f.eks. til 

skiftende oversidning).  

Skoleskakspillere er velkomne i juniorrækken. De behøver ikke være DSU-

medlemmer ved dette stævne. 

Vinderholdene i hver af de tre rækker er kvalificerede til at deltage i DM-

pokalstævnet i Nyborg pinsesøndag, og Sønderjysk Skak giver et lille 

tilskud (spisning). 

 

Hvordan: Hurtigskak med 25 min pr spiller pr parti. 

Turnerings- 

form:    Afhænger af deltagertallet, men det sandsynligste er en samlet  

monradgruppe for elite- og bredderækkerne, og en alle-mod-alle gruppe for 

juniorerne.  

 Brætpoints for holdene går forud for matchpoints. 

 Det bemærkes, at holdopstillingerne inden for de enkelte hold skal adlyde 

styrkelisten til holdturneringen. 

 

 

Tilmelding: Senest onsdag den 3. maj kl. 18 ved mail til n-f@mail.dk eller telefonisk til  

 7472 3015. 

 Der skal opgives navn og DSU-rating (ved spillere udenfor DSU opgives et  

 skønnet tal).  

 

Vi håber på, at det bliver lige så hyggeligt,  som det plejer,  – og vi håber, at der kommer 

mange hold. 

 

Vel mødt! 

 

     Niels Falsig 

- på vegne af Sønderjysk 

skak. 
  

 

 

Kalenderen for resten af sæsonen står på s. 2. 

mailto:n-f@mail.dk

