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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. 

 

Hovedvægten i dette nummer ligger på 

Sønderjysk EMT, som blev spillet i 

Vojens efter udgivelsen af sidste 

nummer. 

Desuden er der tilbageblik på Løgum-

kloster byturnering og pokalturneringen. 

 

Jeg har prøvet at stykke en kalender 

sammen, så man kan se hvad næste sæson 

giver af muligheder for at spille skak. 

 

Kig på de mange tilbud og meld dig – det 

er hyggeligt at møde nye skakspillere – 

også selv om de tit er gamle!!! 

Ja – vi er ved at være mange gamle, og 

derfor glæder det mig, at der laves mange 

arrangementer for de helt unge. I bladet 

er der beskrevet et arrangement, som 

Hader-slev og Vojens afviklede i 

sommerferien. 

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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Nyt fra formanden. 

Kai Bjørnskov. 

 

Fra de seneste 2 HB-møder og fra 

delegeretmødet, en slags resume med 

kommentarer.  

Jeg har nøjedes med at omtale de punkter, 

som synes af direkte interesse og ikke 

medtaget punkter, som man lige så godt 

kan læse om i referaterne, som efterhånden 

er til rådighed på www.dsu.sk 

 

Delegeretmødet 2011 var et mærkeligt 

møde, hvor alt tilsyneladende var fredeligt 

indtil det kedelige, indtil det kom til 

behandling af et forslag fra Skanderborg 

Skakklub, som ønskede vedtaget en 

alkoholpolitik, som er noget skrappere end 

den nugældende.  

Man fik som menigt medlem indtryk af, at 

vore landsholdsspillere ved sidste OL 

havde været meget lidt ædruelige, men 

meldingen fra landstræneren lød modsat, at 

der ikke havde været nogen problemer. 

Som HB-medlem må jeg gå ud fra, at 

sagsbehandlingen i FU har været seriøs, og 

at der ikke har været nogen uheldige 

episoder, men man sidder alligevel med en 

mærkelig fornemmelse. 

Punktet sluttede uden enighed, men blev 

lagt dødt ved, at en spiller fra salen meldte 

sig som mediator.  

Vi har drøftet alkoholspørgsmålet i 4. 

HK’s FU og er enige om, at vi ikke i 

mange år har mødt nogen problemer, og at 

alle sønderjyske skakspillere på dette 

punkt er gode forbilleder for vore juniorer. 

Lars-Henrik Bech Hansen oplyste på 

delegeretmødet, at DSU sonderer, om der 

er mulighed for at blive optaget i 

Danmarks Idræts Forbund. De hidtil 

foretagne forespørgsler er pænt modtaget, 

men det ser ud til, at en optagelse vil koste 

DSU sin selvstændighed – og den pris vil 

vi næppe betale! 

På HB-møde i går bekræftede formanden 

dette udsagn. FU arbejder videre med 

sagen, men et gunstigt udfald er ikke 

sandsynligt. 

 

De sidste 2 HB-møder har været præget af 

drøftelser om fremtiden. Den 

medlemsflugt, DSU de seneste år har 

måttet tåle, må og skal stoppes.  

Lederudviklingskurset var et af de 

projekter, som burde kunne hjælpe 

klubberne med at rekruttere og holde på 

medlemmerne – men desværre var der ikke 

20 interesserede i 3., 4. og 5  hovedkreds 

tilsammen, da vi tilbød det første kursus. 

4. HK’s FU vedtog ved sidste møde at 

forsøge en mindre version selv. KCB laver 

oplæg. 

I allersidste kvartal ses en beskeden 

stigning i antallet af børn. Det er 

sandsynligvis det gode arbejde, Dansk 

Skoleskak leverer, der nu giver sig positivt 

udslag. 

 

Et nyt edb-program til medlemskartotek og 

økonomi, som tillader disse elementer at 

blive samkørt, er under udarbejdelse og 

forventes indtil videre færdigt 1. januar. 

Der foreligger endnu intet præcist om, 

hvad dette program kan, men det 

forventes, at alle medlemsoplysninger 

kommer til at ligge på samme server, og at 

programmet er lettere at håndtere end de 

gamle. 

 

Skak.dk er p.t. ikke helt funktionsduelig. 

Programmet rettes til, så det fungerer, 

hvorefter der ikke vil ske mere udvikling 

på det, men programmet vil fortsat blive 

holdt kørende med de faciliteter, vi kender 

i dag. Udgifterne kan hermed holdes nede 

på et minimum. 

 

Endelig drøftes løbende en ny struktur for 

DSU. Det ligner en løsning, hvor 9 

http://www.dsu.sk/
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hovedkredse sammenlægges til 4 regioner, 

men det er endnu alt for tidligt at 

konkludere. Sagen drøftes igen ved et HB-

seminar i november og forhåbentlig i alle 

hovedkredse. 

I vores region tyder meget på, at 

holdturneringssamarbejdet måske kan 

udvides til at omfatte 3. – 4. – 5. 

hovedkreds, og at dette område, ca. 

svarende til region Syd (som så muligvis 

forsvinder!!), siden vil blive vor nye 

administrative enhed i DSU. Men også her 

er det for tidligt at slå søm i – der henstår 

mange forhandlinger endnu. Jeg tror dog, 

at 4. HK efterhånden er klar til en fusion – 

ikke mindst henset til de store problemer, 

der er med at få tillidsposter dækket. Vi 

har f.eks. endnu ikke nogen 

holdturneringsleder. 

  

En anderledes sommer 

God ide, som jeg har fundet i Bonde-

fangeren. 

 

Sommerens skakaktiviteter har i år været 

anderledes, end hvad vi har været vant til: 

Den utraditionelle placering af Den 

Sønderjyske EMT 2011, betød at 9 af vore 

medlemmer har spillet turneringsskak i 

Vojens over hele maj måned samt to 

spilledage ind i juni. Ved denne lejlighed 

besluttede formand Michael Hedegaard 

sammen med Vojens’ Karl Posselt, at 

Vojens og Haderslev Skakklubber laver 2 

parallelle sommerferiearrangementer 

for skoleelever i juli. 

For  som Karl Posselt siger: ”vi er nødt til 

at knokle for at få mange flere i gang med 

spillet, hvis klubberne skal overleve” 

Det 1.arrangement fandt sted 7. juli i 

Vojens, og fra Vojens’ hjemmeside har vi 

sakset: 

”Så er der gang i sommerferieaktiviteterne 

for skoleelever i Haderslev kommune. 

Skakklubberne i Haderslev og Vojens er 

gået sammen om 2 skakeftermiddage én i 

hver by. Det første arrangement fandt sted 

i Vojens i dag. 

Både drenge og piger, nybegyndere og lidt 

mere erfarne skoleskakspillere var mødt 

op. Efter lidt instruktion kom der gang i 

bræt og brikker, og der blev løst 

kombinationsopgaver og spillet bondeskak 

og lynturnering med skakur. 

En god eftermiddag, hvor der var præmier 

til de bedste og frugt, sodavand og slik til 

alle”. 

Det 2.arrangement fandt sted i Haderslev 

(på VUC) 12. juli, med følgende 

invitation: 

”Arrangementet er for skakspillere - eller 

alle, der gerne vil lære at spille skak. Vi 

lærer dig reglerne, hvis du ikke kender 

dem i forvejen. Derefter går vi i gang med 

en lille turnering, hvor du dyster med 

jævnaldrende og prøver at spille med skak-

ur. 

Vi slutter af med sodavand og små 

præmier til de allerbedste.” 

Også i Haderslev blev det en god 

eftermiddag, hvor Michael Hedegaard og 

Kai Bjørnskov stod for det praktiske. 

Fra det første arrangement i Vojens, hvor 

Karl Posselt gør sig klar ved demo-brættet  

 
(Foto fra Vojens’s hjemmeside). 
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 FU møde 20 august 2011  

i Sønderjysk skak.  

Søren Krabbenhøft – forkortet lidt af red. 

 

Deltagere:  

Kai Bjørnskov, Jacob Buris Andersen. 

Hansjørgen Clausen, Søren Krabbenhøft, 

Jens Carl Petersen og Susan Clausen 

Dagsorden:  

 

1. Referaterne: 

Referaterne 26/2 godkendt  

2. Siden sidst:  

2.1 Fra HB i påsken: HB-møde-referatet 

rundkastet til FU. 

Strukturdebatten fortsætter (Hovedkredse) 

Ændret spilletid i Divisionerne; i praksis 

falder tidskontrollen væk. 

Formanden vil fremover rundkaste 

referatet så snart han modtager det. 

Udefra set kunne det godt se ud som om 

HB interesserer sig mere for enkeltsager, 

fremfor at være progressiv. 

2.2 Delegeretmøde i påsken: Referatet 

har været bragt i Skakbladet. 

Alkohol er ikke et problem her i 

Hovedkredsen. 

Der arbejdes på sammenslutning med DIF. 

Det vil betyde flere penge, men mindre 

selvstændighed. 

2.3 Lederudviklingskursus aflyst. Hvad 

nu?:  Der var 8 tilmeldte, heraf 2 fra Fyn, 

og ingen fra 5.HK 

Hvis dette fortsætter, så bliver det en stille 

død. 

Ingen tvivl om at DSU skal frem i skoen. 

Det var måske en ide at lave den på lokalt 

niveau, i en neddroslet udgave. 

Formanden vil udarbejde et oplæg. 

2.4Graasten har afviklet deres Terrasse-

skak (mestendels indendørs) 

Lille fremmøde, men med små 

puljepræmier. 

 

3.Nu 220 medlemmer, 3 Æresmedlemmer 

og en gratist! 

68.417,68 og 1000 i kassen, men skylder 

DSU 23.400 

4. Sønderjysk EMT: 

Kan beskrives med et enkelt ord: 

Fremragende. 

God bulletin, gode forhold...... 

5. Holdskak: 

Vi mangler en holdturneringsleder (Please) 

Kai har snart talt med alle i hovedkredsen 

2 gange. 

6. 4.HK Nyt: 

Et blad der har alt det Skakbladet mangler! 

7. Hjemmeside: 

Susan er ikke kasserer i sin klub længere, 

selvom det fremgår på nettet.                       

Vi skal lige have set hjemmesiden efter og 

vores webmaster Peder indbydes til næste 

FU-møde                                     

8. Juniorsamlinger: 

17.september i Graasten og invitationer er 

rundsendt.  Efterfølgende har skoleskak sat 

sig på den dato. Kai søger at rede trådene 

ud. Hvis man selv tager en madpakke med, 

så er det GRATIS. Noget teori og en masse 

lynskak. 

Efter deadline: Sønderjysk Skoleskak har 

vedtaget at flytte startturneringen til 

lørdag den 1. oktober, hvorefter der ingen 

overlapning er til juniortræningen. 

9. Skoleskak: 

Der er FU-møde i skoleskakken i dag i 

København. 

De får støttekroner for flere millioner til 

diverse projekter. Der er kommet 60 nye 

skoler til sidste år, lidt færre i år. 

Lokalt bliver der flere og flere steder med 

skoleskak. 

10. Forslag til nye initiativer: 

FU satser på at det lokalt afviklede 

lederkursus ville kunne kaste ideer af sig, 

som der kan arbejdes videre på. 
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Sønderjysk EMT 2011 
 

I år lagde Vojens ”græs” til turneringen, og 

det blev den stærkeste turnering i flere år, 

da Haderslev deltog talstærkt. Vojens 

havde eksperimenteret ved at lægge 

turneringen meget sent i sæsonen – nogle 

af runderne endda efter sæsonen for de 

fleste klubber. Om det var tidspunktet eller 

nærhedsprincippet, som fik spillerne fra 

Haderslev til at møde op, ved jeg ikke. 

Vi kunne have fundet ud af det i år, hvis 

Alssund havde lagt turneringen i samme 

tidsrum, men de har lagt den i januar, 

februar og marts. En af spillerne fra 

Haderslev sagde sidste år, at han ikke ville 

tage de lange køreture til Tønder om 

vinteren, hvor der var risiko for glatte veje. 

Jeg håber, at rigtig mange vil møde op i 

Sønderborg. 

 

Turneringen i Vojens var godt tilrettelagt 

og man spillede i nogle fine lokaler. Alle 

kunne sidde i samme lokale, hvilket gør 

det hele mere interessant. 

Det mest imponerende ved arrangementet 

var dog arbejdet ved siden af turneringen. 

Alle partier blev lagt på nettet og der blev 

lavet en omfangsrig bulletin med samtlige 

partier. De fleste af partierne er endda med 

noter. Flot gået!! 

Bulletinen er på 61 sider og kan hentes 

gratis på nettet – og det anbefaler jeg, at 

man gør. 

 

I mesterklassen stillede Haderslev med 5 

af de 8 spillere, og heraf de 4 stærkeste. 

Det ville derfor være en overraskelse, hvis 

ikke en spiller fra Haderslev vandt. 

 

I første runde spillede Christian Karstensen 

og Michael Hedegård et parti, hvor 

fordelen pludselig skiftede side. 

 

 

Michael Hedegaard (1890) 

Chr. Karstensen (1895) 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥c4 e6 4.d4 cxd4 

5.c3 dxc3 6.0–0 ¤c6 7.¤xc3 

Morragambit - havde sort slået på b2 i 

træk 6 havde det været nordisk gambit 

- en åbning man kun skal spille, hvis 

man virkelig kender teorien. 7...¤f6 

8.£e2 a6 9.a4 ¥e7 10.¦d1 £c7 

11.¥g5 0–0 12.¦ac1 ¦e8 13.¦d2 ¥d7 

14.h3 ¦ad8 15.¥f4 Hvid har initiativ og 

terrænovervægt, men er det nok for 

den ofrede bonde. 15...¤e5 16.¥a2 

¤xf3+ 17.£xf3 ¥xa4! Springeren på 

a4 kan ikke slås, da tårnet på c1 

hænger. 18.¦d4 ¥c6 19.¤d5? Et 

klassisk offer, men en fejl her. 

19...exd5 20.exd5 Nu skulle hvid 

normalt generobre løberen, men hans 

egen løber hænger jo. 20...£a5 

21.dxc6 £xa2 22.c7 ¦a8 [22...¦c8 var 

en anelse bedre.] 23.£xb7 £e6 

24.¦dc4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£c8? Det skulle have været et af 

tårnene - så ville sort have vundet - 

nu slår lynet ned! 25.£xa8!! ¤d7 

[25...£xa8 26.c8£ h6 27.£xa8 ¦xa8 

28.¦c8+ ¦xc8 29.¦xc8+ ¢h7 30.¦c6 
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og hvid vinder.] 26.£xc8 ¦xc8 27.¦c6 

1–0 

 

I anden runde viste Søren Brautsch 

sine kombinatoriske evner, da han så 

længere end Godtfred Sloth Jensen. 

Stillingen er opstået efter at Godtfred 

med hvid lige har spillet 24.d4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiddelbart kan man ikke spille 24.-, 

exd4, da løberen på e6 hænger, men... 

24.-, exd4 25.£xe6 £xe6 26.¦xe6 

dxc3 27.¥xd5? [27.¥xh6 ¤f4+ 

28.¥xf4 ¦xd1 29.¤e4±] 27...¦xd5 

28.¤e4 ¦fd8 29.¤xc3 ¦xd2+ 30.¦xd2 

¦xd2+ 31.¢g3 ¦xc2 32.¤b5 ¤e5 Nu 

er det slut - sort fører med 2 bønder, 

men Godtfred kæmpede i endnu 37 

træk.  

 

Det blev aldrig Kai Bjørnskovs 

turnering. Efter pligtsejren over Finn 

Nielsen, gik det galt i 2. runde: 

Allan Hye  - Kai C. Bjørnskov  

 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 

5.¥e3 0–0 6.£d2 ¤bd7 7.h3 a6 8.¥h6 

b5 9.e5 ¤e8 10.0–0–0 ¥b7 11.h4 e6 

12.h5 ¥xf3 13.gxf3 £e7 14.¥g5 f6 

15.exf6 ¥xf6 16.¥h6 ¥g7 17.hxg6 

hxg6 18.¥d3 Allerede her er det gået 

galt for Kai. Allan har vundet åbningen. 

18...¦f6 19.¥g5 ¤f8 20.¦dg1 £f7 

21.¥xf6 ¤xf6 22.£g5 ¤h5 23.¥xg6 

£f4+ 24.¢b1 £xg5 25.¦xg5 ¤xg6 

26.¦xg6 ¢f7 27.¦g5 ¤f6 28.¤e4 

¤xe4 29.fxe4 ¥xd4 30.f4 ¦h8 31. 

Th7+ skal forhindres. 31.¦xh8 ¥xh8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 32.a4 I slutspillet spiller Allan rigtig 

flot. Først skal han have en fribonde! 

32...c6 33.c4 ¥f6 34.cxb5! axb5 

[34...¥xg5 35.bxa6 og hvid får en 

dronning.] 35.a5 ¥d4 36.¦h5 ¢g7 

37.¢c2 ¢g6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.¦h8! Tøsedrengene spiller 38. Kd3 

og vinder lige så nemt. 38...¥xh8 
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39.e5 Lukker for løberen - 39. Kd3 

kunne også være spillet. 39...dxe5 

40.a6 exf4 41.a7 f3 42.a8£ f2 

43.£e8+ ¢g5 [43...¢g7 Havde gjort 

gevinsten lidt sværere for hvid. 

44.£e7+ ¢g6 45.£xe6+] 44.£g8+ 

¢f4 45.£xh8 ¢g3 1–0 

 

I 3. runde var jeg i Vojens for at se lidt 

skak. Følgende parti fangede min 

interesse. Michael spiller igen Morra-

gambit, men får for lidt for bonden. I 

midtspillet ofrer han – vist nok korrekt –

dronningen, men følger ikke det flotte 

offer godt nok op. 

 

Nyd spillet: 

Michael Hedegaard (1890)  

Godtfred Sloth Jensen (1898) 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.c3 dxc3 

5.¤xc3 ¤c6 6.¥c4 ¤f6 7.¥g5 e6 8.0–

0 a6 9.¦c1 ¥e7 10.£e2 ¥d7 11.a4 

¦c8 12.¦fd1 £c7 13.¥a2 £b8 14.h3 

¦d8 15.¥f4 ¤e5 16.¤d4 0–0 17.g4 h6 

18.¥g3 ¤c6 19.¤c2 ¤e8 20.f4 ¥f6 

21.h4 g5 En drastisk måde at stoppe 

hvids fremmarch med bønderne. 

22.hxg5 hxg5 23.¢g2 gxf4 24.¥xf4 

¤e5 25.g5 ¤g6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her beslutter Michael sig for et 

spændende dronningeoffer. Jeg var til 

stede og havde svart ved at vurdere 

stillingen - men spændende var det. 

26.¥xd6 ¤xd6 27.gxf6 ¤f4+ 28.¢f3 

¤xe2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.¢xe2? [29.¤xe2! ¤f5 30.¦h1 £e5 

31.¦cg1+ ¤g3 32.¤xg3 £xf6+ 

33.¤f5+ £g6 34.¤e7+ ¢g7 35.¤xg6 

fxg6+ 36.¢e3+-] 29...¤f5 30.exf5 

£h2+ 31.¢e3 ¥c6 Dækker pa h1. 

32.¦g1+ ¢h8 33.¤e4 Hvid prøver at 

lukke til h1. 33...¥xe4 34.¢xe4 Hvids 

konge er i stor fare - Fritz siger mat i 

8. 34...exf5+ 35.¢f3 ¦d3+ 36.¤e3 

£h3+ 37.¢f4 [37.¦g3 ¦xe3+ 38.¢xe3 

£xg3+] 37...¦d4+ 0–1 

Synd for Michael – det kunne have 

været turneringens parti. 

 

I 3. runde kæmpede Kai hårdt for at få 

det ene point mod Christian 

Karstensen. Trods en lille fordel til Kai 

endte partiet remis. 

I 4. runde gik det galt igen. I over 

halvdelen af partiet følger spillerne en 

teorivariant – og derefter er partiet tabt 

for Kai. Herefter var Kais drømme om 

et nyt mesterskab forduftet. 
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Allan S. Hermannsen (2048)  

Kai C. Bjørnskov (2096) 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4 b5 8.e5 

dxe5 9.fxe5 £c7 10.£e2 b4 11.¤cb5! 

Hertil er det i hvert fald teori. Varianten 

slutter i min gamle teoribog med at 

give Scb5 et udråbstegn. 11...axb5 

12.¤xb5 £c5 13.exf6 ¥d7 

[13...£xg5? 14.¤c7+ ¢d8 15.¤xa8+-] 

14.¥f4 ¦a5 15.fxg7 ¥xg7 16.¤d6+ 

¢e7 17.¤b7 £f5 18.¥d6+ ¢f6 

19.¤xa5 £xa5 20.£f2+ ¢g6 21.£g3+ 

1–0 

 

I partiet mellem Michael Hedegård og 

Allan Hye opstod denne stilling efter at 

Allan lige har spillet 25. -,¦g8. Truslen 

er Sxh4+, så hvid flytter ud af g-linien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.¢f1 taber straks [26.¢h1 holder lidt 

længere 26. -, ¤xh4 27.gxh4 £f4 

Matten på h4 kan ikke dækkes.] 

26...¤e3+ Det er en familieskak, så 

den skal slåes. 27.fxe3 £xg3 Nu er 

matten udækkelig. 28.¥g4 £xg4 

29.£e2 £g1# 0–1 

 

Inden sidste runde var stillingen i 

toppen. Allan S. Hermannsen og 

Søren Brautsch havde 4 point, mens 

Godtfred Sloth Jensen og Allan Hye  

fulgte lige efter med 3½ point. 2 af 

kandidaterne til mesterskabet mødtes i 

følgende parti: 

 

Allan S. Hermannsen (2048)  

Godtfred Sloth Jensen (1898) 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 a6 Hertil er partiet identisk 

med Allans parti mod Kai i 4. runde. 

Her spillede Allan 6. Lg5 og vandt 

hurtigt. Har Godtfred forberedt noget 

grimt hjemmefra - Allan vælger en 

anden fortsættelse. 6.h3 e6 7.g4 ¤c6 

8.¥e3 ¥e7 9.¥g2 £c7 10.£d2 ¥d7 

11.f4 ¦c8 12.¤b3 b5 13.a3 0–0 14.0–

0–0 ¦fd8 15.£f2 ¦b8 16.¦he1 a5 

17.e5 dxe5 18.fxe5 b4? Partiet 

afgøres med et tempi - har Godtfred 

lavet en regnefejl? 19.exf6 gxf6 

20.¤e4 bxa3 21.¤xf6+ ¥xf6 22.£xf6 

¦xb3 23.¥h6 [23.cxb3 Ville være en 

fejl, da 23...¤d4+ 24.¢b1 £c2+ 

25.¢a2 £xb2#] 23...a2 24.£g7# 1–0 

 

Hermed havde Allan sikret sig ret til en 

omkamp med Søren. Først skulle 

Søren (med sort) dog lige slå 

Christian, som er en meget solid spiller 

– specielt med hvid. Partiet er 

kommenteret af Kai Bjørnskov og 

findes på side 15 

 

Slutstillingen i mesterklassen: 

 

1. Søren Brautsch, Haderslev 5 

    Allan Hermannsen, Hadersl 5 

3. Allan Hye, Haderslev 4½ 

4. Kai Bjørnskov, Haderslev 3½ 

    Godtfred S. Jensen, Åbenr. 3½ 

6. Michael Hedegård, Hadersl. 2½ 

    Christian Karstensen, Tønd. 2½ 

8. Finn E. Nielsen, Vojens 1½ 
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Omkampen mellem Søren og Allan 

blev spillet den22. juni i Vojens. Først 

blev der spillet 2 hurtigskakpartier, som 

begge endte remis. Derefter skulle der 

spilles 4 lynpartier. Søren vandt de 3 

første, og dermed var mesterskabet 

placeret. 

Tillykke med mesterskabet ønsker jeg 

Søren, og jeg håber, at han vil prøve at 

forsvare titlen i Sønderborg næste år. 

 

I basisgruppe 1 opstod følgende stilling 

i partiet mellem Erik Asmund (1807) og 

Gert Jøhnk (1624): Erik har lige trukket  

56.¢e3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤c2+ [56...¤f5+ vinder partiet. 57.¢e4 

(57.¤xf5 ¢xf5 og fribonden vinder) 

57...¤xe7 58.¢xe5 ¢f3 59.¢d6 ¤d5 

60.¢xc6 ¤c3] 57.¢e4 ¤xa3 58.¤xc6 

¤c4 59.¤xe5+ ¤xe5 60.¢xe5 ½–½ 
 

I 2. runde mødtes 2 klubkammerater: 

Jørgen Clausen (1741) 

Henrik Feldborg (1652) 
 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¥g5 e6 

5.e3 £a5+ 6.¤bd2 ¤e4 7.¥f4 ¤d7 

8.¥d3 ¤xd2 9.¤xd2 e5 10.dxe5 dxc4 

11.¥xc4 ¤xe5 12.0–0 ¥b4 13.¥xe5 

£xe5 14.¤f3 £f6 15.£b3 ¥e7 

16.¦ad1 0–0 17.¦d4 ¥d6 Tvivlsomt. 

18.¦fd1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦d8? 19.¥xf7+ ¢h8 [19...£xf7 

20.£xf7+ ¢xf7 21.¦xd6 ¦xd6 22.¦xd6 

¢e7²] 20.e4 ¥c7 21.e5 [21.¦xd8+! 

¥xd8 22.£a3 £e7 23.¤e5 ¥g4 

24.£xe7 ¥xe7 25.¤xg4] 21...£e7 

22.¦xd8+ ¥xd8 23.e6 ¥c7 24.¦d4 

¥b6 25.¦e4 ¥d7 26.¤e5 £c5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu truer sort både på f2 og c1 - har 

han reddet sig? 27.¤g6+! Nej! 

27...hxg6 28.¦h4+ £h5 29.¦xh5+ 

gxh5 30.exd7 ¦f8 31.£f3 g6 32.£f6+ 

1–0 
 

Senaid Zahirovic er kendt som en 

kompromisløs angrebsspiller. Efter 5. 

runde lå han på 2. pladsen med 3½ 
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point. Børge Schrøder havde lagt sig i 

spidsen med 4, mens de 2 gange 

Clausen var lige i hælene med 3 point. 

Partiet er fra 6. runde: 
 

Senaid Zahirovic (1647) 

Gert C. Jøhnk (1807) 
 

1.e4 c6 2.c4 e5 3.¤f3 d6 4.¤c3 f5 

5.exf5 ¥xf5 6.¥e2 ¤f6 7.d3 ¤bd7 

8.¥g5 ¥e7 9.0–0 £c7 10.¤h4 ¥e6 

11.f4 0–0–0 12.¦c1 ¦he8 13.b4 £b6+ 

14.¢h1 £xb4 Modigt at tage denne 

bonde, som åbner ned mod ens egen  

kongestilling. 15.¥f3 h6 16.¥xf6 ¥xf6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.¦b1 Hvid satser på at angrebet slår 

igennem - begge springere hænger. 

17...£xc3 18.¥xc6 b6 [18...bxc6? 

19.£a4 Det angreb slår igennem - 

måske har Senaid kun set på 18. -, 

bxc6?] 19.£a4 £a5 20.£xa5 bxa5 

21.¦b7? ¤b8 [21...¥xh4 En officer 

mere ned i posen, og jeg kan ikke se 

hvordan hvid sætter mat.] 22.¥f3 ¦d7 

[22...¥xh4 Både nu og i næste træk 

kan det spilles.] 23.¦b5 ¥d8 24.¦fb1 

¥b6 25.f5 ¥f7 26.¥e4 ¢c7 27.¤f3 

Hvid forsøger at sætte en mur op, så 

sort ikke kan komme igennem. 

27...¤a6 28.¤d2 ¤c5 29.g4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d5! Hvids tårn er parkeret i b-linien, så 

sort åbner linier i centrum. 30.¥f3 

dxc4 31.¤xc4 ¥xc4 32.dxc4 e4 

33.¥e2 [33.¦e1? exf3 34.¦xe8 ¦d1+ 

35.¦e1 ¦xe1#] 33...¦d2 34.¦5b2 ¦ed8 

35.¢g2 ¤a4 36.¦xd2 ¦xd2 37.¢f1 

¤c3 38.¦e1 ¦xe2 39.¦xe2 ¤xe2 

40.¢xe2 ¢d6 41.h4 ¢e5 0–1 

 

6. rundes topopgør var mellem Børge 

Schrøder og Hansjørgen Clausen. 

Børge havde hvid, og han scorer 

normalt godt med hvid, men 

Hansjørgen er en bund solid spiller. 

 

Børge Schrøder (1686) 

Hansjørgen Clausen (1626) 

 

1.c4 ¤f6 2.¤c3 e6 3.g3 c6 4.¥g2 d5 

5.b3 ¥e7 6.¥b2 ¤bd7 7.e3 0–0 

8.¤ge2 ¤c5 9.d4 ¤a6 10.cxd5 exd5 

11.0–0 ¤c7 12.£c1 ¥e6 13.¥a3 ¥xa3 

14.£xa3 a6 15.¤a4 ¤b5 16.£b2 ¦e8 

17.¦ac1 ¤d7 18.¤f4 £e7 19.¤d3 ¥f5 

20.¤ac5 ¤xc5 21.¤xc5 ¤d6 22.£a3 

¤e4 23.£b4 ¤xc5 24.¦xc5 ¦ab8 

Hansjørgen har hele partiet dækket og 

overdækket brikker og indbrudsfelter. 

Det gør han igen, men denne gang er 

det en fælde.  
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25.¦fc1? Børge falder i med begge 

ben, havde han flyttet dronningen væk 

fra diagonalen a3-f8, var partiet nok 

endt remis. 25...b6 Hvis tårnet flyttes, 

så hænger damen. 0–1 

 

Inden sidste runde lå Børge, 

Hansjørgen og Jørgen med 4 point, og 

lige efter med 3½ point lå Senaid. De 4 

spillere skulle mødes indbyrdes. Børge 

og Jørgen spillede en hurtig remis. Det 

sidste parti blev så afgørende for, om 

det skulle være en delt førsteplads. 

Clausendynastiet havde sikret sig 

mindst en delt førsteplads – skulle det 

blive en udelt? 

 

Hansjørgen Clausen (1626) 

Senaid Zahirovic (1647) 

 

1.d4 e6 2.c4 b6 3.e4 ¥b7 4.¥d3 ¤e7 

5.¤c3 ¤g6 6.¤f3 ¤c6 7.a3 ¥e7 

8.¥e3 0–0 9.0–0 d6 10.£c2 £d7 11.d5 

¤ce5 12.¤xe5 ¤xe5 13.h3 ¤xd3 

14.£xd3 e5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.b4 Hvid prøver at få spil på 

dronningefløjen. 15...f5 Sort søger sine 

chancer på kongefløjen – ligesom i 

kongeindisk. 16.exf5 ¦xf5 17.b5 Så er 

der lukket på dronningefløjen - hvid 

skulle have forberedt og senere spillet 

c5. 17...¦af8 18.¤e4 ¥c8 19.¥d2 £e8 

20.£g3 ¦h5 21.f4 ¥h4 22.£d3 Sorts 

brikker står meget truende, men intet 

er afgjort. 22...£g6 23.¢h1 Det er der 

ikke tid til - nu slår angrebsspilleren til!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23...¥f5 24.fxe5 [24.¦ae1 og håbe 

man kan klare sig med en kvalitet 

mindre. 24...¥xe1 25.¦xe1] 24...¥xe4 

25.¦xf8+ ¢xf8 26.£f1+ ¢g8 27.e6 
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Fristende at skaffe sig en fribonde, 

men det bliver på bekostning af 

kongen. 27...¥f6 28.¦e1 ¦xh3+ 

29.¢g1 ¥d4+ 30.¥e3 ¦xe3 0–1 

 

Det blev altså til en delt førsteplads i 

en gruppe, hvor alle slog alle.  

 

Slutstillingen i basis 1: 

1. Børge Schrøder, Haderslv 4½ 

    Senaid Zahirovic, Vojens 4½ 

    Jørgen Clausen, Gråsten 4½ 

4 Hansjørgen Clausen, Grå. 4 

5. Henrik Feldborg, Gråsten 3½ 

    Gert C. Jøhnk, Haderslev 3½ 

7. Erik Asmund, Gråsten 2 

8. Karl Ø. Jensen, Haderslv. 1½ 

  

I basisgruppe 2 blev Uwe Hansen en 

suveræn vinder med 6½ point. Det 

kræver selvfølgelig lidt held. Uwe var 

bag ud med en dronning mod Broder, 

men reddede alligevel hele pointet. I 

bulletinen står der, at Broder i hele 

partiet havde trukket hurtigt, mens 

Uwe havde brugt megen tid. I 

slutspillet satte Broder sin dame i slag. 

Mirakelredning mod Broder i 3. runde, 

betød topopgør i 4. runde. Både Uwe 

og Jesper havde vundet deres 3 første 

partier. Jesper spiller godt skak, men 

tager ind i mellem lidt let på opgaven. 

Denne gang går det galt allerede i 

åbningen. 

 

Uwe Hansen (1392) 

Jesper Kallesen (1454) 

Sønderjysk EMT 2011 

Danmarksgade 8, Vojens (4), 

23.05.2011 

1.e4 e6 2.¤f3 b6 3.¤c3 ¥b7 4.d3 

¥b4 5.¥d2 ¤c6 6.a3 ¥c5 7.b4 ¥d4? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bindingen mod tårnet lokker, men 

efter 7. -, Le7 fejler sorts stilling intet. 

8.b5 Et naturligt træk, som sort burde 

have set - nu ryger der en officer. 

8...£f6 [8...¥xc3 9.¥xc3 ¤ce7 

10.¥xg7 er heller ikke sjovt.] 9.bxc6 

¥xc3 10.e5 [10.cxb7 ¦b8 11.¦b1 er en 

bonde bedre.] 10...¥xe5 11.cxb7 ¦b8 

12.¤xe5 £xe5+ 13.¥e2 ¦xb7 14.0–0 

¤e7 15.¦e1 c6 16.¥f3 £f6 17.¦e4 

¤d5 18.£e1 0–0 19.¦g4 h6 Igen 

spiller sort lidt sløset - denne gang 

giver det en hurtig slutning af partiet. 
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 20.c4 ¤c7 21.¥c3 Den er grim - nu 

er der intet forsvar. 21...e5 22.¥xe5 

£f5 23.¦xg7+ Efter 23. -, Kh8, flytter 

tårnet til g5 med en grim afdækker. 1–0 
 

Jesper Kallesen (1454) 

Jørn Bertelsen (1474) 
 

1.c4 e5 2.d3 ¤f6 3.g3 c6 4.¥g2 ¥e7 

5.¤c3 d6 6.¤f3 ¥g4 7.£b3 £c7 

8.¤g5 0–0 9.¥d2 ¤bd7 10.¤ge4 

¤xe4 11.¤xe4 ¢h8 12.¦c1 ¥e6 

13.£c2 h6 14.b4 f5 15.¤c3 a6 16.0–0 

¤f6 17.f4 exf4 18.¥xf4 £d7 Begge 

spillere er meget opmærksomme på 

at få damerne ud af bindingerne. 

19.¤a4 ¥d8 20.c5 dxc5 21.£xc5 ¥e7 

22.£e3 ¤g4 23.£d2 £d4+ 24.e3 

£xb4 25.£xb4 ¥xb4 26.¦b1 ¥d2 

27.¦xb7 ¥xe3+ 28.¥xe3 ¤xe3 

29.¦e1 ¥c8 30.¦c7 ¤d5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.¥xd5 [31.¦xc6 Vinder bonden 

tilbage med grimme trusler i 

diagonalen a8-h1. 31...¥d7 

(31...¤b4 32.¦b6 ¤xd3 33.¦e7± 

Koster en officer, da tårnet ikke kan 

flyttes.) 32.¥xd5 ¥xc6 33.¥xc6±] 

31...cxd5 32.¦ee7 ¦g8 33.¤b6 ¦b8 

34.¤xd5 f4 35.¤xf4 ¥f5 36.d4 ¦b1+ 

37.¢f2 ¦b2+ 38.¦e2 ¦xe2+ 39.¢xe2 

¦b8 40.¤d3 ¦d8 41.¢e3 ¢g8 42.¦a7 

¦e8+ 43.¤e5 ¥c8 44.¢d3 ¥f5+ 

45.¢c3 ¦c8+ 46.¢b4 ¦b8+ 47.¢c5 

¦b5+ 48.¢d6 ¦b6+ 49.¤c6 ¥e4 

50.d5 ¦b5 51.¤e7+ ¢f8 52.¦xa6 ¦b7 

53.¤c6 ¦b5 54.¦a5 ¦b2 55.¢e6 

Truer mat, som kunne reddes med 

g5 eller g6. Det synes ikke 

nødvendigt at ofre løberen. 

55...¥xd5+ 56.¢xd5 ¦xh2 57.¢e6 

¦e2+ 58.¤e5 ¢g8 59.¢f5 ¦f2+ 

60.¢g4 ¢h7 61.a4 g5 62.¦a7+ ¢g8 

63.a5 ¦f6 64.a6 ¦e6 65.¦a8+ ¢g7 

66.¤d7 ¦e4+ Hvorfor jage kongen til 

et bedre felt? 67.¢f5 ¦a4 68.a7 ¦a5+ 

69.¢e6 h5 70.¤e5 h4 71.gxh4 gxh4 

72.¤c6 ¦a6 73.¢d6 h3 74.¦b8 h2 

75.¦b1 ¢g6 76.¦h1 1–0 
 

Slutstillingen i basis 2: 

1. Uwe Hansen, Åbenrå 6½ 

2. Jesper Kallesen, Gråsten 5 

3. Karl M. Kristensen, Løgum 4½ 

    Ken G. Jørgensen, Vojens 4½ 

    Broder Petersen, Alssund 4½ 

6. Finn Larsen, Kolding 4 

7. Susan Clausen, Gråsten 3½ 

    Jørn Bertelsen, Gråsten 3½ 

    Kresten Beck, Vojens 3½ 

    Morten Jessen, Vojens 3½ 

11. Kurt Schlüzen, Vejen 3 

      Palle G. Jørgensen, Voj. 3 

13. Kristine G. Jørgensen, V. 2½ 

      Niels Underbjerg, Åbenrå 2½ 

15. Michael Pedersen, Åbenrå 2 
 

Der var 2 kontante præmier i hver 

gruppe. Desuden var der ratingpræ-

mier. Den bedst placerede spiller 

under 1400 blev Ken G. Jørgensen og 

bedst placerede spiller under 1200 

blev Finn Larsen, Kolding. 

Ekstrapræmier til yngste deltager 

(Kristine G. Jørgensen) og ældste 

deltager (Godtfred Sloth Jensen) var 

sponsoreret af Sydbank. 
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Ekstra parti. 

 

Lige inden jeg sender bladet til trykning, 

får jeg en mail med det nye nummer af 

bondefangeren. Her finder jeg et parti, som 

jeg ikke havde taget med fra Sønderjysk 

EMT. 

Partiet er fra sidste runde, og en sejr ville 

sikre Søren mindst en omkamp om 

mesterskabet. 

 

Christian Karstensen, Tønder  

Søren Brautsch, Haderslev  

Noter ved Kai Bjørnskov 

 

1. e2-e4, Sg8-f6 2. e4-e5, Sf6-d5 3. c2-c4, 

Sd5-b6 4. c4-c5 Ikke nogen god variant, 

da sort får det gode felt d5. Hvid kommer 

dog pænt ud af åbningen alligevel 4.-, 

Sb6-d5 5.Lf1–c4, c7-c6 6. d2-d4, d7-d6 7. 

c5xd6, e7xd6 8. Sg1–f3, Lf8-e7 9.h2-h3 

Lidt passivt. Nok skal hvid dække felterne 

d4 og e5 – hvad han gør her ved at hindre 

Lg4 - men han skal også udvikle! Bedre 

var det naturlige Sc3. 9. -, Lc8-e6 Her står 

løberen forbavsende godt og sikkert. 10. 

0–0, 0–0 11. a2-a3 Det er svært at se 

hensigten med dette træk, som i bedste fald 

er tempotab. Igen var Sc3 godt, men det 

mest logiske var 11. De2. 11. -, Sb8-d7 12. 

Lc4-d3 Med retning mod h7 - men så langt 

kommer hvid aldrig. Han er allerede bagud 

i udvikling, og hans bonde på e5 kan let 

blive svag. Træk som exd6 kommer næppe 

på tale, da sort har feltet d5 under fuld 

kontrol. 12.-, d6xe5 13. d4xe5, Tf8-e8 En 

sikkerhedsforanstaltning Skulle hvid gå til 

angreb, er Sf8 en glimrende dækning. 14. 

Tf1–e1, Dd8-c7 Sort er færdig med sin 

udvikling og lægger et lille tryk på e5. Han 

kan også lægge sit spil an på tryk i d-linien 

eller med c6-c5 begynde at aktivere sin 

bondemajoritet på dronningefløjen. Hvid 

skal forsøge at udnytte sin terrænovervægt 

på kongefløjen, men han har endnu ikke 

alle brikker i spil. Ikke desto mindre ser 

hans stilling sund ud. 15.b2-b4? Men dette 

træk er en fejl, hvad Søren omgående 

beviser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.-, a7-a5 16.b4xa5 16 b5 er ikke 

bedre.16. -, Ta8xa5 Her står sorts tårn 

forbavsende godt. Det er en oplevelse at 

se, hvordan Søren i det følgende viser, 

hvordan hans tilsyneladende tilfældigt 

placerede officerer samarbejder smukt. 17. 

Lc1–b2 Ser umiddelbart logisk ud, da 

løberen både dækker e5 og trykker lidt 

videre mod sorts kongefløj. Ulempen er, at 

hvid mister kontrollen med f4 og g5. 17. -, 

Sd5-f4 Et udfald, som først og fremmest 

skal true hvids stærke Ld3, men også 

optakt til en omplacering af springeren, så 

den kan deltage i belejringen af hvids 

svage bonde på e5. Feltet d5 er der andre 

brikker, som snildt kan bruge. 18. Ld3-f1 

Hermed har sort fået et af sine ønsker 

opfyldt - herfra udgør løberen ingen fare 

for sorts kongestilling. 18. -, Te8-d8 På 

grund af den lille forskel i udvikling 

erobrer sort nemt d-linien. 19. Dd1–c1 

Dronningen har ikke mange felter, men 

herfra jager den dog springeren - men til 

det felt, sort har bestemt for den. 19. -, Sf4-

g6 20. Dc1–e3 
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Stillingen fortjener et diagram. Alle hvids 

brikker er bundet til dækningen af Le5. 

20.-, Le7-c5 21. De3-c3, Dc7-b6 En ny 

svaghed er opstået: Lf2 skriger om hjælp 

og kan ikke reddes. 22. Te1–d1 [22.Te1–

e2 Sd7xe5 23. Sf3xe5 Lc5-d4 24.Dc3-c2 

Sg6xe5 25.Lb2xd4 Td8xd4] 22.-, Lc5xf2+ 

23. Kg1–h2, Ta5-c5 Et forbavsende og 

stærkt træk, der slet ikke lader Lf2 i 

stikken. Det viser sig, at løberen udmærket 

kan blive stående - et eksempel på Sørens 

variantberegning. 24. Dc3-b4, Db6-c7 

Ikke noget med at bytte damer, når man 

står overlegent. Så er e5’s skæbne 

beseglet. 25. Kh2-h1, Sd7xe5 26. 

Td1xd8+, Dc7xd8 27. Sf3xe5, Sg6xe5 

Med to bønder for lidt kan hvid opgive 

Men slutningen er lige så effektiv som 

resten af Sørens spilføring. 28. Sb1–d2 

Endelig kommer denne stakkels springer 

ud - men for sent. 28.-, Tc5-d5 29. 

Lb2xe5, Td5xe5 30. Db4xb7, h7-h6 31. 

a3-a4 Sd2 er tabu: 31.-, Dxd2 32.Db8+ 

31.-, Le6-d5 32. Ta1–d1, Te5-h5 Så har 

Søren fået øje på hvids uforsvarende 

konge! 33. Sd2-f3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33...Th5xh3+ 34.g2xh3 [34.Sf3-h2 

Th3xh2+ 35.Kh1xh2 Dd8-h4#] 

34...Ld5xf3+ Overbevisende 

spil. 0–1 

 

Billeder. 

Omkamp mellem Allan Schmidt 

Hermannsen(tv) og Søren Brautsch  

Præmieoverrækkelse – Søren Brautsch får 

pokalen af Karl Posselt.  

(Foto fra Bulletinen) 
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Pokalturneringen 2011. 

 

Der er efterhånden mange traditioner 

forbundet med den sønderjyske afdeling af 

pokalturnering. 

Det foregår i Tønder i gymnasiets kantine, 

som er et dejligt lyst rum, hvor der er fint 

med plads. 

Vejret er altid godt, så analyser og  rygning 

foregår lige udenfor døren i det fri. 

Man spiller om at deltage i finalen, som 

altid spilles i Nyborg i pinsen. 

Vinderne i de 3 grupper 

kvalificerer sig til finalen med 

kørsel og spisebilletter, mens de 

3 toere også er kvalificerede, 

men selv må dække udgifterne. 

 

Noget nyt er der sket. De sjove 

præmier, som Frede skaffede, er væk. I 

år var der ingen præmier til hverken 

hold eller topscorere. Tønder fandt 

nogle gamle bøger i deres 

gemmer, så topscorerne trods alt 

kunne hædres.  

 

Følgende har jeg klippet på 

hovedkredsens hjemmeside:  

 

Ribe vandt Pokalturneringen 2011  

Af Niels Falsig 

 

Den Sønderjyske Pokalturnering  var 

traditionen tro placeret i Tønder. Et par 

dage forud lignede det deltagelse af 15 

hold, hvilket ville være det højeste i 

mange år, men et par forfald gjorde, at 

det blev til 13 hold ialt, desværre med 

en sammensætning sådan, at der måtte 

spilles i én stor monrad-pulje.  

 

Elite-gruppen bestod af 3 hold, og 

Bov-1 (Hartmut Klemmt, Svend E. 

Kramer, Sven Bandow og Marco Han-

sen) løb med sejren her med 19 points, 

selvom holdet var lidt amputeret. Tøn-

der-1 (Helge Andersen, en syg Michael 

Neumann, Christian Karstensen og Erik 

Damholdt) og Haderslev (Jacob Buris, 

Michael Hedegård, Claus Mogensen og 

Allan Hye) fulgte lige i hælene med 

18½ points, og andenpladsen gik til 

Tønder, der havde et enkelt matchpoint 

mere.  

 

Bredde-gruppen bestod af 7 hold, og 

her var Ribe (Peter Leimand, 

Knud Jespersen, Karsten Ja-

cobsen, Per Andersen og Si-

mon Ladefoged) klart bedst 

med en score på 19½  points 

foran Vejen på 17, Bov-2 og 

Gråsten-2 på 16, Gråsten-1 og 

Tønder-2 på 15, samt Alssund på 

14½ points.  

 

Junior-gruppen blev vundet 

suverænt af Bov-Junior 

(David Gutchenreiter, Max 

Neuendorf, Dorian 

Gutchenreiter og Benjamin 

Isler) med 13½ points, 

hvilket var dobbelt-op i 

forhold til Ribe Junior og Tønder Junior.  

 

Der var scoringspræmie til Hader- 

slevs Allan Hye, der vandt samtlige 7 

partier, og en ekstra scoringspræmie til 

unge Dorian Gutschenreiter, der 

opnåede 4 points for Bov Junior i det 

stærke selskab.    
 

Alt klappede vist, som det skulle, og 

stemningen var god. Men der var vist 

bred enighed om, at det næste år er 

vigtigt at få tilstrækkeligt mange 

juniorhold med, så de kan danne deres 

egen gruppe. Det vil være sjovere og 

mere opbyggeligt for de unge - og det 

vil give en bedre balance i turneringen 

for de øvrige hold.  



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 59 Side 18   

 

Påskelyn i Løgumkloster 

Vagn Lauritzen 

 

Påskelynturneringen i Løgumkloster 

blev i aftes afviklet med 10 deltagere - 

lidt færre end sædvanligt, men alligevel 

blev der hygget og spillet mange gode 

og spændende partier. 

 

I forrunden spiledes i en stor gruppe alle 

mod alle og her viste Allan Hye format 

ved at score maximum point. 

Med ham til finalegruppe 1 fulgtes Jens 

Peter Jensen og Hans Valdemar Hansen 

med 7 point samt Niels Falsig og Vagn 

Jakobsen med 4½ point. 

Allan havde øjensynlig brugt kræfterne i 

forrunden, i alt fald tabte han i finalen til 

Hans Valdemar og Niels, der da også 

endte med at indtage 1.- og 2. pladsen 

med 3½ og 2½ point. 

I gruppe 2 vandt Jørn Lassen i overlegen 

stil med 4 point foran Vagn Lauritzen 

med 2 point 

 

Løgumkloster byturnering 2011 

Af Vagn Lauritzen 

 

I aftes spilledes sidste runde i 

Løgumkloster Byturnering. Selvom 

Jacob Buris Andersen kun havde afgivet 

½ point til klubkammeraten Michael 

Hedegaard, og i 3. runde havde besejret 

den forsvarende mester Hans Valdemar 

Hansen, var intet endnu afgjort ved 

starten på runden. Jacob skulle møde 

Vagn Jakobsen og Hans Valdemar 

havde Hans Christian Baagøe. Hans 

Valdemar vandt forholdsvis hurtigt og 

satte så sin lid til klubkammeraten; det 

blev til et langt og spændende parti, 

hvor Vagn havde gode chancer, men i 

slutningen af partiet tabte han en bonde 

og selvom Jacob var bagud i tid, 

lykkedes det for ham at få sejren i hus, 

så hans første Løgumkloster 

Bymesterskab kom i hus med 4½ point 

af 5. Bedste Løgumklosterspiller blev 

Hans Valdemar med 4p. 

Slutstillingen:  
1. Jacob Buris Andersen  4½ 

2. Hans Valdemar Hansen  4 

3. Michael Hedegaard  3 

4. Vagn Lynge Jakobsen 2 

5. Hans Christian Baagøe  1½ 

6. Hansjørgen Clausen 0 

 

I gruppe 2 var der stor jævnbyrdighed, 

før runden kunne der teoretisk set være 

4 mand, der skulle dele 1. pladsen, men 

Rolf Petersen sikrede sig den udelte 

førsteplads ved at vinde over Broder 

Petersen, hvorved han endte på 4p. 

Slutstillingen:  

1. Rolf Petersen   4,  

2. Henrik Feldborg  3½,  

3. Erik Asmund   2½ 

4. Vagn Lauritzen   2½ 

5. Karl Posselt   1½  

6. Broder Petersen   1 

 

I gruppe 3 med 10 deltagere var der 

reelt kun 2 spillere, der kunne vinde, 

nemlig Uwe Hansen, der havde 4p og 

Nis H Madsen, der havde 3. De vandt da 

også begge derres kampe, så de sluttede 

på 1 og 2. pladsen med henholdsvis 5 og 

4 point. Holger Schmidt vandt over Jens 

Peter Jensen og kom dermed på 3 point. 

Michael Pedersen tabte til Nis H 

Madsen, og endte på 2½ point, hvilket 

var nok til at give ham den bedste 

placering blandt upræmierede spillere 

under 1400 i rating. 

Slutstillingen:  
1. Uwe Hansen   5 

2. Nis H Madsen   4 

3. Holger Schmidt   3 

4. Michael Pedersen  2½ 

5. Aage Munksgaard  2½ 
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6. Jesper Kallesen   2 

7. Jens Peter Jensen  2 

8. Karl Martin Kristensen  1½ 

9. Peter M Jensen   1½ 

10. Morten Jessen   1 

 

Det afgørende parti. 
 

Partiet, som reelt afgjorde Løgumkloster 

byturnering blev spillet i 3. runde. Jacob 

Buris Andersen mødte Hans Valdemar 

Hansen i et kompliceret parti. Hans 

Valdemar viser, at han ikke er bange for 

at tage chancer og spille utraditionelt. 
 

Jacob Buris Andersen, Haderslev 

Hans Valdemar Hansen, Løgumklst. 
  

1.d4 g6 2.e4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥e2 e5 

5.dxe5 ¥xe5 6.¤f3 ¥xc3+? Den løber 

kommer i den grad til at mangle i 

forsvaret af kongen. 7.bxc3 ¤c6 8.0–0 

¤f6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.¥h6 Ofrer en bonde for at fasthold 

kongen i centrum. 9...¤xe4?! Når man 

har sagt a, så må man også sige b - 

nu har sort en bonde for den usikre 

kongestilling. 10.¦e1 ¥e6 11.¥b5 ¤c5 

[11...¤xc3? 12.¥xc6+ bxc6 13.£d4 

Vinder.] 12.¤d4 £d7 13.£f3 d5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.¥g7 [14.c4! 0–0–0 15.¥xc6 bxc6 

16.£a3 £d6 17.¥g7 ¤e4 18.£a6+ 

¢d7 19.¥xh8 ¦xh8±] 14...¦g8 15.¥f6 

a6 16.¥xc6 bxc6 17.c4 ¤e4 18.cxd5 

cxd5 19.c4 c6 Sort er stadig presset, 

men umiddelbart er der ingen 

indbrudsfelter. 20.¦ad1 ¥g4 21.£e3 

¥xd1 22.¦xd1 £d6 23.¥g5 ¢d7 

24.¥f4 £e7 25.¤f3 [25.cxd5 cxd5 

26.£b3 ¢e8 27.£xd5 ¦d8 28.£c6+ 

¢f8 29.¥h6+±] 25...¦gd8 26.¤e5+ 

¢e8 27.¤xc6 £e6 28.¤xd8 ¦xd8 

29.£d4 f6? 30.cxd5 £f5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.¦e1! Koster en officer. 31...¦xd5 

[31...£xf4 32.¦xe4++-] 32.£xe4+ 

£xe4 33.¦xe4+ Vigtig skak, da der 
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ellers er mat i bunden. Gad vist om det 

er den Hans Valdemar overså, da han 

spillede f6? 33...¢d7 34.¢f1 g5 

35.¥e3 ¦a5 36.¦d4+ ¢e6 37.a4 h6 

38.¥d2 ¦c5 39.¦b4 ¦c6 40.a5 ¦c2 

41.¢e2 ¦c5 42.¦b6+ ¢e5 43.f3 h5 

44.¦xa6 g4 45.¦b6 ¢f5 46.a6 h4 

47.a7 ¦e5+ 48.¢f2 ¦d5 49.¥b4 1–0 

 

Grænseoverskridende skak 

Af Niels Falsig 

 

Den kommende sæson byder på tre 

aktiviteter på tværs af grænsen. Det er 

skakklubberne i Tønder, Leck og 

Løgumkloster, der står bag. Naturligvis 

er målgruppen først og fremmest 

skakinteresserede i det vestlige område 

af Sønderjylland og Sydslesvig, men vi 

ser naturligvis gerne deltagere "udefra" - 

alle er velkomne! 

 

Skak uden grænser er et 

skoleskakarrangement, der afvikles 

lørdag den 3. september fra kl. 09.30 på 

den danske skole i Leck. Der spilles ca 7 

runder hurtigskak med 

betænkningstiden 15 min pr spiller pr 

parti. Indskuddet udgør 1 euro pr. 

spiller. Sidste år snuppede de tyske 

skoleskakspillere de tre første pladser 

med den stærke pige Kim Ruiz fra 

Rieseby som vinder. Tilmelding senest 

1. sept. hos Christian Karstensen på tlf 

40175797 eller på mailen 

zedrex@hotmail.com.  

 

Grenzturneringen er en 7-runders 

koordineret turnering, der afvikles efter 

monrad-systemet. Turneringen løber 

over hele sæsonen med ca en måned 

mellem hver runde. Meget mere kan 

findes på webstedet for Tønder 

Skakklub, hvor der er oprettet en speciel 

side til denne turnering: www.tonder-

net.dk/tsk/grenzturn.mht. Tilmelding 

senest 25. sept. til Vagn Lauritzen på tlf 

74744303 eller på mailen vagn-

lauritzen@mail.tele.dk.  

 

GrenzGrandPrix er en nyskabelse: En 

slags langsom lyn med handicap på uret. 

Der spilles på skift i Leck, 

Løgumkloster og Tønder - ialt 10 

aftener, hvor resultaterne for de 6 bedste 

aftener bruges til præmieuddeling til 

sidst. Hver enkelt aften er en turnering i 

sig selv. Ingen tilmelding - man møder 

bare frem på aftenens spillested inden 

kl. 19. Meget mere via Tønders 

hjemmeside: www.tonder-

net.dk/tsk/ggp.mht. 

Alle tre arrangementer er lagt ind i 

kalenderen på denne hjemmeside for 

Sønderjysk Skak. Vi håber at se mange 

ansigter på alle skakniveauer og i alle 

aldre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os få bommen op og spille noget 

mere på tværs af grænsen. 

  

Sønderjysk EMT 2012 

 

Jeg har fået tilsendt spilledagene for 

Sønderjysk EMT fra Sønderborg – det 

drejer sig om følgende 7 tirsdage: 

17. januar, 31. januar, 7. februar, 21. 

februar, 6. marts, 13. marts og 20. marts. 

 

Jeg håber på et godt fremmøde, så sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. 

 Jens Nording skriver, at indbydelsen vil 

blive sendt ud til klubberne senere. 

mailto:zedrex@hotmail.com
http://www.tonder-net.dk/tsk/grenzturn.mht
http://www.tonder-net.dk/tsk/grenzturn.mht
mailto:vagn-lauritzen@mail.tele.dk
mailto:vagn-lauritzen@mail.tele.dk
http://www.tonder-net.dk/tsk/ggp.mht
http://www.tonder-net.dk/tsk/ggp.mht
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Slotsturneringen 

 

Skakklubberne i Gråsten, Aabenraa og Sønderborg til ÅBEN koordineret EMT 2011. 

 

Partierne spilles på følgende 7 aftener: 

1. runde: torsdag den 15. sep. i Aabenraa 

2. runde: torsdag den 22. sep. i Gråsten 

3. runde: tirsdag den 27. sep. i Alssund 

4. runde: torsdag den 06. okt. i Aabenraa 

5. runde: torsdag den 13. okt. i Gråsten 

6. runde: tirsdag den 1. nov. i Alssund 

7. runde: torsdag den 17.nov. i Aabenraa 

 

Velkommen til 6. Gråsten / Aabenraa /Alssund`s Slotsturnering 2011 

Turneringsreglement: 

Der spilles efter FIDE’s og DSU’s Regler, for så vidt de ikke strider imod nedenstående. 

Tilmelding: 

Senest den 9. september til én af nedennævnte personer. 

Turneringsform: 

Der spilles i 8 mands grupper. Sidste gruppe evt. som monrad. 

Betænkningstid: 

For alle klasser: 2 timer pr. spiller til hele partiet. 

Afbud skal gives til turneringslederen senest 2 dage før den fastsatte spilledag, 

(medmindre særlige forhold gør sig gældende). 

Alle hængepartier/udsatte kampe skal være afviklet før sidste spillerunde 

Udsatte kampe afvikles privat eller tirsdag d.08.11.11 / torsdag d. 10.11.11 

Turneringslederen skal have besked senest dagen efter den ordinære spilledag, om 

hvornår/hvordan hængepartiet afvikles. 

Det er den afbudsgivende spiller, der skal sørge for, at partiet bliver afviklet og at 

turneringslederen får besked herom. 

Turneringskomite: Den Sønderjyske turneringskommite. 

 

Spillestart: 19:00 

Indskud: 

Seniorer: 130 Kr. 

Juniorer/ Pensionister: 100 Kr. 

 

Turneringsledere: 

Hansjørgen Clausen  Niels Underbjerg  Jens Nording 

Æbelhaven 5  Karpedam 16  Østerbakken 6 

6320 Egernsund  6200 Aabenraa  6470 Sydals 

Tlf.: 74442298  Tlf.: 29402705  Tlf.: 23676746 

hansjorgenclausen@live.dk  Niels@nielsunderbjerg.dk  jens.nording@gmail.com  

mailto:hansjorgenclausen@live.dk
mailto:Niels@nielsunderbjerg.dk
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Kalender. 
 

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

forskellige hjemmesider, hvor nogle af klubberne skriver, at de 

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

Jeg har bestræbt mig på, at få alle åbne turneringer med – skulle 

der mangle nogen i foråret, så kan vi få dem med i næste blad. 

Hvis du mangler oplysninger om nogle af turneringerne, så kig 

på nettet, kontakt den arrangerende klub eller spørg din 

klubformand. Jeg har ikke plads til uddybende forklaringer i 

kalenderen.  

Nyskabelsen GrenzGrandPrix er beskrevet inde i bladet. 

 

Man 5. sept. Tønder byturnering 1 

Tirs. 6. sept. Ribe byturnering 1 

Man 12. sept. Tønder byturnering 2 

Tirs. 13. sept. Ribe byturnering 2 

 1. Åbne Sønderborg mesterskab 1 

Tors. 15. sept. Slotsturneringen 1 i Åbenrå 

Man 19. sept Tønder byturnering 3 

Tirs. 20. sept. Ribe byturnering 3 

 1. Åbne Sønderborg mesterskab 2 

Tors. 22 sept. Slotsturneringen 2 i Gråsten 

Lør. 24. sept. SydGrandPrix 1 i Kolding 

Tirs. 27. sept. Ribe byturnering 4 

 Slotsturneringen 3 i Allsund 

Fre. 30. sept. Grenzturneringen 1 i Leck 

Man 3. okt. Tønder byturnering 4 

Tirs. 4. okt. Ribe byturnering 5 

 1. Åbne Sønderborg mesterskab 3 

Tors. 6. okt. Slotsturneringen 4. i Åbenrå 

Man 10. okt. Tønder byturnering 5 

Tirs. 11. okt. Ribe byturnering 6 

 1. Åbne Sønderborg mesterskab 4 

Tors. 13. okt Slotsturneringen 5 i Gråsten 

Lør. 22. okt. SydGrandPrix 2 i Haderslev 

Tirs. 25. okt. Ribe byturnering 7 

Lør. 29. okt. Ribe byturnering 8 

Søn. 30. okt Divisionsturneringen og M-rækken 

Man 31. okt. Tønder byturnering 6 

Tirs. 1. nov Slotsturneringen 6 i Alssund 

Fre. 4. Nov. GrenzGrandPrix  i Leck 

Søn. 13. nov. Divisionsturneringen og M-rækken 

Man 14. nov. Tønder byturnering 7 

Tirs. 15. nov. 1. Åbne Sønderborg mesterskab 5 

Tors. 17. nov. Slotsturneringen 7 i Åbenrå 

Lør. 19. nov. SydGrandPrix 3 i Tønder 

Man. 21. nov. Grenzturneringen 2 i Tønder 

Tirs. 22. nov. 1. Åbne Sønderborg mesterskab 6 

 GrenzGrandPrix  i Løgumkloster 

Søn. 4. dec. Divisionsturneringen og M-rækken 

Tirs. 6. dec. 1. Åbne Sønderborg mesterskab 7 

Man. 12. dec. Tønders åbne lynturnering. 

Tirs. 13. dec. Grenzturneringen 3 i Løgumkloster 

Lør. 28. dec. SydGrandPrix 4 i Vojens 

Fre. 6. jan. Grenzturneringen 4 i Leck 

Søn. 15. jan. Divisionsturneringen og M-rækken 

Man. 16. jan GrenzGrandPrix i Tønder 
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Tirs. 17. jan. Sønderjysk EMT 1 – tilmeld senest 10/1. 

Lør. 21. jan. SydGrandPrix 5 i Vejle 

Søn. 29. jan. Divisionsturneringen og M-rækken 

Tirs. 31. jan. Sønderjysk EMT 2 

Tirs. 7. feb. Grenzturneringen 5 i Løgumkloster 

 Sønderjysk EMT 3 

Søn. 19. feb. Divisionsturneringen og M-rækken 

Tirs. 21. feb GrenzGrandPrix i Løgumkloster 

 Sønderjysk EMT 4 

Søn. 4. mar. Divisionsturneringen og M-rækken 

Tirs. 6. mar. Sønderjysk EMT 5 

Lør 10. mar. SydGrandPrix 6 i Grindsted 

Man. 12. mar. Grenzturneringen 6 i Tønder 

Tirs. 13. mar. Sønderjysk EMT 6 

Tirs. 20. mar Sønderjysk EMT 7 

 Løgumkloster byturnering 1 

Tirs. 27. mar Løgumkloster byturnering 2 

Fre. 30 mar. GrenzGrandPrix i Leck 

Tirs. 10. apr. Løgumkloster byturnering 3 

Fre. 13. apr. Grenzturneringen 7 i Leck 

Tirs. 17. apr. Løgumkloster byturnering 4 

Man 23. apr. GrenzGrandPrix i Tønder 

Tirs. 24. apr. Løgumkloster byturnering 5 

Lør. 28. apr. SydGrandPrix 7 i Alssund/Gråsten 

Fre. 11. maj GrenzGrandPrix i Leck 

Man. 21. maj GrenzGrandPrix i Tønder 

Tirs. 5. juni GrenzGrandPrix i Løgumkloster 

Fre. 15. juni GrenzGrandPrix i Leck  

 

Ændring af dato. 

 

Jeg har modtaget følgende fra formanden i Alssund Skakklub: 

 

Hej Skakspillere 

  

For et par uger siden blev jeg af Preben Hau Sørensen fra 

Springeren Kolding gjort opmærksom på at den afdeling af SGP 

der var planlagt til den 21. april i Alssund fald sammen med 

Sondex Cup i Kolding. Vi har derfor besluttet at flytte datoen en 

uge til lørdag den 28. april i stedet. Jeg håber ikke der er nogen 

der har meget mod dette. Det vil være rart vist det allerede nu 

kunne blive ændret på både 4. og 5. HKs hjemmesider og i 

hovedkredsbladene. 

  

Hilsen 

Jens Nording 

 

 


