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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: Helgeandersen@bbsyd.dk 

 
 

Webmaster 
 

Peder Pharsen 

Seminarievej 69A 

6760 Ribe 

e-mail: peder@pharsen.dk 

 
 

Ny mailadresse 

 

Alle fortæller mig uafbrudt, at jeg skal 

have flere fibre – de er så sunde. 

Nu har jeg gjort det – jeg har fået 

fibernet. 

Det betød, at jeg har skiftet mailadresse 

til Helgeandersen@bbsyd.dk 

 

Det nye net er meget hurtigere end det 

gamle, så I må meget gerne sende flere 

mails til mig, så vi kan få et bedre blad. 

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/
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Generalforsamling 25.2.2011 kl. 13.00  -  foreløbig dagsorden. 

Mødested: Vojens 

1.     Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning.  

3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.  

4.  Fastsættelse af kontingent. 

6. Indkomne forslag 

7. Valg 

  a: Valg af FU medlemmer: På valg er Hansjørgen Clausen, Jacob Buris Andersen  

  og Jens Carl Petersen. Alle modtager genvalg. 

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

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

 d: Valg af revisorsuppleant. Svend Erik Kramer modtager genvalg 

8. Sønderjysk Enkeltmands Turnering. 

Afholdes i år i Sønderborg på tirsdage i foråret.  

Turneringen og det fremtidige tilskud kan stadig drøftes. 

 Aftalte arrangører: 

 2012 Alssund 

 2013 Haderslev? 

 2014 lægger Gråsten billet ind på. 

9.  Holdturneringen 

9.1. Ny holdturneringsleder 

Redegørelse ved formanden, da det ikke har været muligt at finde en holdturneringsleder. 

Interesserede bedes melde sig, da formanden ikke har lyst til dobbeltposter endnu et år. 

9.2 Holdturneringsprogrammet 

Der har i år været meget store problemer med programmet, der endnu ikke fungerer 

optimalt. Der synes ikke at være fejl omkring indberetninger, men holdturneringslederne 

må være ekstremt på vagt. 

9.3. Samarbejde om holdturnering mellem 3., 4. og 5. HK. Drøftet mellem 

hovedkredsformændene i de 3 hovedkredse og på FU. Forslag forventes fremlagt. 

10.  Pokalturneringen 2011.  

Niels Falsig bedes redegøre. 

11.  SGP  

Svend Erik Kramer bedes redegøre. 

12.  Indstilling af klub til initiativpris. 

13.  Indstilling af spiller til DSU's hæderstegn. 

14.  Ungdomsaktiviteter. Redegørelse ved Hansjørgen Clausen. 

 Juniorsamlinger for 4. Hovedkreds. Endnu ingen succes. Drøftes. 

15. DSU's gryende tanker om regionalisering. Drøftes fortsat i DSU, sidst ved 

seminar 26. – 27. november 2011. Skal der kun være 4 hovedkredse? Drøftelse af 

konsekvenser og muligheder. Til dette punkt vil der muligvis være oplæg fra DSU. 

16. Skoleskak – kort redegørelse ved kredsformanden for Sønderjysk Skoleskak. 

17.  Dato for næste års generalforsamling – 23. februar 2013 foreslås. Sted: ? 

18.  Eventuelt.   
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Holdturneringen. 

  

Sidste år rykkede Bov op i 1. division, og 

det er selvfølgelig spændende, hvordan de 

klarer sig her. I første runde fik Bov en 

4½-3½ sejr over Nørresundby på udebane. 

Svend Erik Kramer skriver på klubbens 

hjemmeside:  ”Alt i alt en drømmestart og 

bestemt en godkendt start.” 

Næste runde var det Nordre på hjemme-

bane. Det blev til en alvorlig afklapsning, 

idet Nordre vandt 6½-1½. Svend Erik 

skriver på hjemmesiden: ” Der findes 

skakkampe hvor alt lykkes og kampe hvor 

intet lykkes, sidstnævnte var en sådan en i 

dag for vort 1. hold. Alle marginaler og 

lidt mere til faldt ud til Nordres fordel.” 

Alt i alt en noget ulden start på turnerin-

gen, men det bliver spændende at følge 

dem i de næste kampe. 

 

I 2. division  er der 2 hold med fra hoved-

kredsen.  

Haderslev, som er spået til en placering i 

toppen, har fået en fin start. De har vundet 

6-2 og 5-3 i de første 2 kampe. Det rækker 

til en 2.-plads - ½ point efter Silkeborg.  

Jeg tror Ribe kommer til at kæmpe for at 

undgå nedrykning. De har tabt begge 

kampe knebent og har 6½ point og ligger 

på en nedrykningsplads. Det bør dog være 

muligt at fange et af de 3 hold, som har 7½ 

point. 

 

I Mester 1,  er der 3 hold fra hovedkred-

sen med.  

Tønder er spået de største chancer for 

oprykning. De er også kommet fint fra 

start, med 2 store sejre på 6½-1½ og 6-2.  

Gråsten fik mange stryg i rækken sidste 

år, og vandt kun sidste kamp. De var ryk-

ket ned, men et hold trak sig. I år er det 

gået meget bedre. De har vundet en kamp 

og spillet en uafgjort. Det rækker til en 

tredjeplads! Det er meget glædeligt, at det 

er de unge, som vinder. Rasmus Lund 

Petersen og Jørgen Clausen på bræt 1 og 3 

har vundet begge deres kampe. Næste 

runde byder på et lokalt topopgør, når 

rækkens nummer 1 møder rækkens num-

mer 3. Tønder – Gråsten. Tønder er favo-

rit, men vil formodentlig få det svært mod 

de altid godt kæmpende folk fra Gråsten. 

Haderslev 2 er ikke startet godt, idet de 

har tabt begge deres kampe. Intet er afgjort 

i rækken. 2 hold (Tønder og Esbjerg 2) er 

trukket fra med 12½ point hver, mens 

resten ligger ret tæt. 

1 af holdene fra 4. hovedkreds er sikker på 

oprykning, da reglerne for den fælles hold-

turnering garanterer dette. 

 

I Mester 2 spiller Vejen. De startede med 

et nederlag på 2½-5½, men vandt derefter 

5-3. Det giver en 5.-plads i en række, hvor 

der kun er 5 point fra nummer 1 til 

nummer 8. 

 

I A-række gr. 1  er der kun 5 hold – men 

alle fra vores hovedkreds. Bov 2 er kom-

met bedst fra start, idet de har vundet beg-

ge kampe med 3-1. Nærmeste forfølger er 

Alssund, som stiller med et imponerende 

hold. Hvis man har ambitioner om opryk-

ning, så er det bare ikke godt nok at Als-

sunds første hold kun får 2-2 mod Grå-

stens andethold. Ifølge ratingtallene skulle 

de have vundet 3,67-0,33. Susan Clausen 

og Sebastian Gråbæk vinder over Karsten 

Fyhn og Erik Holm Petersen. 

Oversidderen gør bundplaceringen lidt 

uklar. 

 

I A-række gr. 2  har vi 3 hold med. 

Vojens er kommet meget fint fra start, idet 

de har vundet 2 klare sejre: 3-1 og 4-0. 

Godtfred Sloth Jensen har styrket toppen i 

klubben, som i begge opgør stiller i stær-

keste opstilling. 

Vamdrup har i begge opgør været under-
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tippet, men har formået at hive 2 små sejre 

på 2½-1½ i land. 

Aabenraa har manglet 2 ud af 3 spillere i 

toppen, men har begge gange været rating-

favoritter. Alligevel er begge kampe tabt 

med 1½-2½. 

 

I A-rækken gr. 3 spiller Ribe 2. De har i 

begge opgør været ratingfavoritter, og de 

har levet op til forventningerne. De har 

vundet 3½-½ og 2½-1½ og det rækker til 

en førsteplads i gruppen. Peder Pharsen har 

vundet begge kampe på bræt 1. 

 

I B-rækken gr. 1  er der 4 hold, som spil-

ler 2 gange mod hver. 

Alssund 2  er kommet fint fra start. De 

præsterede, hvad 1. holdet ikke kunne, 

nemlig at slå Gråsten, og så endda med 4-

0. Da Alssund også vandt i 2. runde, så fø-

rer de rækken. Oversø-Frørup, Bov 4 og 

Gråsten 3 kommer på de følgende pladser. 

Ingen har tabt 2 kampe. 

 

I B-rækken gr. 2 har Tønder 2 lagt sig i 

spidsen. I første runde slog de klubkam-

meraterne Tønder 3  med 4-0, mens de i 2. 

runde – trods 3-1 ratingfavoritter – kun fik 

2-2 mod Vojens. 

Vojens havde i første runde sat Haderslev 

2  på plads med en sejr på 3½-½. Bundop-

gøret mellem Tønder 3 og Haderslev 3 er 

blevet udsat. 

 

I B-rækken gr. 3 spiller Ribe 3. De har 

lagt ud med 2 uafgjorte. 

 

1. stævne og stillingen i C-rækken findes 

på s. 6 i bladet. 

 
Lige et parti fra Tønder  mod Kolding: 

Helge Andersen, Tønder 

Jørgen Stald, Kolding 

 

1.d4 f5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 h6? 

En alvorlig svækkelse omkring 

kongestillingens hvide felter, som hvid 

straks udnytter. 5.¥xf6 exf6 6.e4 £e7 

7.£h5+ ¢d8 8.£xf5 £b4 9.0–0–0 d5 

10.£g6 dxc4 Han fik bonden tilbage, 

men hvids initiativ og sorts dårlige 

kongestilling afgør hurtigt. 11.e5 h5 

12.£f7 [12.exf6 ¦h6 13.£e4 

(13.fxg7?? blev efter partiet forslået af 

uglerne, men dur ikke. 13...¦xg6 

14.gxf8£+ £xf8–+) 13...¦xf6²] 

12...¥d7 13.exf6 g5 14.d5 ¥d6 

15.dxc6 Åbner tårnlinien ned mod 

kongen. 15...¤xc6 16.£xc4 ¥e5 

17.£d5 ¥f4+ 18.¢b1 ¤e5 19.¥b5 

[19.¤f3 Vinder hurtigere. Springeren 

på e5 skal jo dække løberen på d7.] 

19...¢c7 20.¥xd7 ¦ad8 21.£e6 ¢b8 

Truslen var jo Sd5+ til storfamilien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.a3 Et godt lille træk. Giver kongen 

et flugtfelt, men vigtigst, trækket 

tvinger dronningen væk fra b-linien, så 

Sc4 ikke længere er en mattrussel. 

22...£a5 23.g3 ¤xd7 24.¦xd7 ¦xd7 

25.£xd7 ¦d8 26.£e6 ¥e5 27.¤ge2 

Nu er alt under kontrol. Optællingen af 

brikker giver hvid klar fordel, så sort 

opgiver. 1–0 
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Junior hovedkreds-DM 
 

Når jeg læser referatet fra turneringen 

igennem er der en ting, som springer i 

mine øjne. Det er, at holdet består af 

spillere fra kun 4 klubber.  

Jeg har været i kontakt med Svend Erik 

Kramer fra Bov skakklub, og han udtaler, 

at Bov godt kunne have stillet med flere 

spillere.  

Juniorleder Hansjørgen Clausen er også 

ked af, at der ikke er flere spillere at vælge 

imellem. 

Jeg kan konstatere, at gennemsnitsalderen 

stiger i skakklubberne. Jeg ved godt, at der 

udover de 4 klubber laves et godt junior-

arbejde i endnu 2 klubber, men det betyder 

også, at der ikke laves noget i halvdelen af 

klubberne i 4 hovedkreds. 

De 8 juniorer, som drog af sted med de 2 

ledere, tog sig ikke af, at holdet kunne ha-

ve været stærkere. De spillede en fornem 

turnering, og fik en flot 6.-plads. Når man 

kigger på stillingen, så er holdet tættere på 

5. pladsen, end de er på 7. pladsen. 
 

FLOT spillet! 
 

Alle forventninger sprængt og 

overraskelsen lurede! 

Af Sebastian Gråbæk, Gråsten Skakklub 
 

Jeg vil starte med at takke arrangørerne for 

endnu et velmødt og godt koordineret 

stævne, der samlede landets bedste junior-

spillere på Tjele Efterskole. Dernæst vil 

jeg på 4. hovedkreds vegne takke junior-

leder Hans Jørgen Clausen fra Gråsten 

Skakklub og Søren Krabbentoft fra Vejen 

Skakforening, der var med til stævnet sam-

men med de unge skakspillere. 

Med sønderjyske og sydjyske briller forløb 

arrangementet udover alle forventninger. 

Nogle mente at vi stillede med et svagt 

hold i år, da vi for første gang i mange år, 

ikke havde mulighed for at tage en mester-

spiller med til juniorstævnet. Men det er 

ikke for meget at sige, at de unge spillede 

op til niveau og til tider tog fusen på de 

tilstedeværende ledere. Især i 2. runde 

snakkede alle ved stævnet om 4. HK´s 

meget overraskende sejr over 3. HK, hvor 

vi hurtigt kom bagud 0-3, og det lignede 

en ren walkover for de stærke fynboer, 

men til sidst hev vi sejren hjem med 

resultatet 5-3! 3-HK genvandt siden 

bronzemedaljerne trods nederlaget. I 

næstsidste runde kunne vi dufte snerten af 

en topplacering, men det blev til allersidst 

til en aldeles flot 6. plads. 
 

Stillingen efter sidste runde:  

1. 6. hovedkreds,  49½ bp,  14 mp 

2. 1. hovedkreds,  34½ bp,  10 mp 

3. 3. hovedkreds,  33½ bp,    9 mp 

4. 9. hovedkreds,  24½ bp,    7 mp 

5. 8. hovedkreds,  27½ bp,    6 mp 

6. 4. hovedkreds,  23    bp,    5 mp 

7. 5. hovedkreds,  15½ bp,    3 mp 

8. 7. hovedkreds,  16    bp,    2 mp 

De enkelte spilleres score: 

1. Bræt Jørgen Clausen  3 

2. Bræt Peter Jordt   2½ 

3. Bræt David Gutschenreiter 4 

4. Bræt Simon Ladefoged  4 

5. Bræt Sebastian Gråbæk  3 

6. Bræt Mads L Petersen  1 

7. Bræt Michael H Beksgaard 0 

8. Bræt Max Neuendorff  5½ 

Man vidste på forhånd at Jørgen Clau-

sen, Gråsten Skakklub, ville få det svært 

på 1. bræt, hvor de allerbedste af landets 

juniorer ventede på at møde ham. Men 

fra start overraskede han med at besejre 

Jesper Thybo fra 9. HK, der før omtalt 

lige har deltaget ved Ungdoms EM i 

U12. Med 4 flotte remisser i resten af 

partierne, var Jørgen en flot repræsen-

tant på det svære 1. bræt. 

Peter Jordt, Tønder Skakklub, havde 

det også svært på 2. bræt, hvor mange 
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bekendte fra diverse nationale turne-

ringer ventede. Men det blev til gode 2½ 

point, hvor en sejr over Niels Bommers-

holdt, 3. HK, kan nævnes. Flot stævne 

af Peter! 

På 3. bræt havde vi David Gutschen-

reiter, Bov Skakklub, der nød godt af 

den kendte, snedige manøvre, hvor 

modstanderen ikke kender spilleren så 

godt. David fik flotte 4 ud af 7 point, 

hvor han mange af gange var tids-

presset, men formåede tit at spille sig 

flot ud af det. 

Også 4. point blev det til for Simon La-

defoged, Ribe Skakklub, hvor Simon 

var mand for flot og stabilt spil. To dej-

lige sejre om søndagen på 4. brættet 

gjorde godt for holdet! 

Sebastian Gråbæk, Gråsten Skakklub, 

bemandede 5. bræt, hvor han udmærket 

kom ud fra weekenden med 3 point. I 5. 

runde så Sebastian mat i 3 i de dødende 

sekunder mod Jonathan Braüner (siden 

topscorer på brættet), hvor computeren 

også viste den lette vindermetode ved 

slutstillingen. Tiden tillod det dog ikke. 

Debutant Mads L. Petersen, Gråsten 

Skakklub, viste gode tegn for fremtiden 

på 6. bræt, som tog 1 point i det stærke 

felt. 

Michael Beksgaard, Ribe Skakklub, 

havde det meget svært på 7. bræt, hvor 

modstanderne desværre ikke tillod ham 

at vinde nogle point. 

Max Neuendorff, Bov Skakklub, var 

holdets helt på 8. bræt og var med 5½ 

point var tæt på at snuppe topscorer-

præmien. Desværre gik den til Freja 

Vangsgaard fra 6. HK, som dog ikke 

kom til at møde Max, grundet udskift-

ninger. 
 

Alt i alt en fantastisk turnering for syd-

jyderne, der har grund til at have gode 

forhåbninger til skakken, også i disse 

egne. Mange 1995’ere var med på 

holdet, så det bliver svært for de ansvar-

lige at stille med et ligeså stærkt hold 

næste år pga. aldersreglerne, men vi har 

grund til at være fortrøstningsfulde med 

dette flotte resultat! 

 

På gensyn til næste år! 
  

Juniorholdturnering 1. runde i Bov 
 

1. runde af juniorernes holdturnering blev i 

dag afviklet i Bov Skakklubs lokaler i 

Padborg.  

Desværre var kun 5 af de 6 tilmeldte hold 

mødt frem, i det Ribe på et sent tidspunkt 

fandt ud af, at der var en overlapning med 

et Skoleskakstævne i Ribe Amt. Derfor 

mødte Ribe ikke frem, men vi håber Ribe 

vil deltage i 2. afdeling til februar. 

De 5 fremmødte hold havde en god og 

fornøjelig dag, og det er altid et pragtfuldt 

syn at se så mange unge spille skak på et 

sted. Vel er sådant et stævne r ikke helt 

”støjfrit”, men det gør bestemt ikke noget, 

at de unge i den alder er lidt overivrige. 

Bov 5 var nok favoritter og selv et afbud 

fra den ellers sikre Benjamin Isler og 

levede de øvrigehelt op til 

favoritværdigheden, men måtte undervejs 

dog give 2-2 mod et ikke ueffent 

Haderslev hold,  der blev nr. 2. På 3. 

pladsen komVojens, der endda havde det 

handicap kun at være 3 mand – altså i hver 

match var bagud 0-1, så set i det lys et flot 

resultat. 
 

Stillingen efter 1. runde: 

Nr. Hold Point    Match Point 

1 Bov 5 17.5    9 

2 Haderslev 4 13    7 

3 Vojens 3 11.5    6 

4 Tønder 4 10    5 

5 Bov 6 8    3 

6 Ribe 4 0    0 
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De unge sejrede i SGP i Tønder 

Af Niels Falsig 

 

Tredje afdeling af sæsonens SGP-serie, 

placeret i Tønder, havde 39 deltagere, 

som placeredes i 3 monradgrupper. 

Gruppe A dækkede mesterklassen (4 

mand) og 1. klasse (6 m/k). 

Mesterklassen vandtes af Allan Hye, 

Haderslev, med 5 points foran Allan 

Schmidt Hermannsen, Hadxerlev, 4, og 

Svend Erik Kramer,Bov, og Jens 

Nording, Alssund, begge 3 points. 1. 

klasse gik til Jørgen Clausen, Gråsten, 

med 4 points, foran Hans Paulsen, 

Springeren, Chr. Karstensen, Tønder, og 

Micha Pudlo, Tønder, alle med 3½, 

Martha Benzen, Bov, 3 og Lars Wisler 

Pedersen, Grindsted med 2½ points.  

Gruppe B samlede spillerne fra 2. klasse 

((5), 3. kl. (5) og 4. kl. (5). 2. klasse 

vandtes af Dennis Schwarz, Bov, med 

flotte 6½, foran Hans E. Leimand, Ribe, 

4, Erik Pontoppidan, Evans, og 

Hansjørgen Clausen, Gråsten, begge 

3½, samt Erik Asmund, Gråsten, 3 

points. 3. klasse blev vundet af David 

Gutchenreiter, Bov, med 6 points, foran 

Tommy Hansen, Springeren, 4, Broder 

Petersen, Alssund, og Simon Ladefoged, 

Ribe, begge 3½, samt Jesper Brogård 

Nielsen, Grindsted 3 points. 4. klasse 

havde Max Neuendorf, Bov, som vinder 

med 4½, foran Noah Leonavicius, Leck, 

4, Morten Jessen, Vojens 3½, Rolf 

Zömbick, Tønder 2, samt Arne Juul 

Jørgensen, Haderslev 1½ points. 

Gruppe C var skoleskakrækken (14 

m/k) med tre-deling i toppen: Frederik 

Borg Schweizer, Evans, Viktor Borg 

Schweizer, Evans, og Thorbjørn Møller 

Vojens, alle med 5½ points, foran 

Martin Lorenzen, Tønder med 4½, Kay 

Rahtkens, Leck 4, Asbjørn Schack, 

Vojens, Kristian Lorenzen, Tønder, Paul 

Göttch, Bov, og Donato Gutchenreiter, 

Bov, alle 3½, Svenja Dietz og Finja 

Dietz, begge Leck og begge 3 points, 

Jana Meier, Leck, og Simon Rasmussen, 

Ribe, begge 2, samt Freya Kocha-

nowski, Leck, 1 point. 

Alt klappede pænt og hurtigt, takket 

være hjælp til rundelægningen fra 

Hansjørgen Clausen og Morten Jessen. 

Vi var færdige med at spille 16.15, 

skoleskakrækken endda 13.15. 

At deltagertallet ligger lavere end de 

foregående stævner kan skyldes mange 

ting, måske DM i hurtigskak i Odense 

dagen efter, måske placeringen i 

udkantsdanmark, eller måske har det 

lavere indskud og dermed udsigt til 

mindre præmier holdt nogle 

dusørjægere hjemme - men det gør vel 

heller ikke noget. Ideen med SGP må 

være at samle bredden på tværs af 

klubberne og gøre noget for de unge, og 

dette stævne blev i sandhed de unges 

triumf. Kun mesterklassen gik til en 

garvet spiller, alle øvrige rækker vandtes 

af unge.  

Den samlede stilling i toppen. 

 

Mester: 

1. Allan Hermansen, Haderslev 26 

2. Allan Hye, Haderslev 23 

3. Svend erik Kramer, Bov 22 

3. Jens Nording, Alssund 22 

 

1. klasse: 

1. Christian Karstensen, Tønder 33 

2. Jørgen Clausen, Gråsten 30 

3. Lars W. Pedersen, Grindsted 25 

3. Daniel Munksgaard, Jerne 25 
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2. klasse: 

1. Dennis Schwarz, Bov 31 

2. Hansjørgen Clausen, Gråsten 26 

3. Carl Mortensen, Ewans 24 

4. Erik Pontoppidan, Ewans 23 

 

3. klasse: 

1. David Gutschenreiter, Bov 42 

2. Simon Ladefodged, Ribe 34 

3. Tommy Hansen, Springeren 26 

3. Broder Petersen, Alssund 26 

 

4. klasse: 

1. Max Neuendorf, Bov 49 

2. Morten Jessen, Vojens 28 

3. Arne Juul Jørgensen, Haderslev 14 

 

Skoleskak-klassen: 

1. Henrik Schweizer, Ewans 42 

2. Banjamin Isler, Bov  32 

3. Viktor Schweizer, Ewans 28 

4. Thorbjørn Møller, Vojens 23 

 

Lidt statistik. 

 

I alt har 117 deltaget i mindst 1 af runder-

ne, 22 kommer ikke fra 4. eller 5. hoved-

kreds. 

Af de 95, som har deltaget fra 4. eller 5. 

hovedkreds, har 53 (56%) kun deltaget 1 

gang. 31 (33%) har deltaget 2 gange, mens 

kun 11 (12%) har deltaget alle 3 gange. 

Skoleskakken er dominerende med 28 del-

tagere fra en af de 2 hovedkredse, mens 1. 

klasse følger efter med 22 deltagere. De 

øvrige grupper har mellem 10 og 13 delta-

gere fra de 2 hovedkredse. 

 

Næste runde er den 28. december i Vojens. 

Det plejer at være et rigtig hyggeligt af-

bræk i den travle juletid. 

Mød op og gør dagen endnu hyggeligere. 

 

 

 

Curt Hansen spiller igen. 

Peter Dürrfeld - Klippet i information. 

 

Der har i flere år været stille omkring Curt 

Hansen, Bent Larsens arvtager og Dan-

marks førende stormester gennem en lang 

årrække. Men nu vender Curt tilbage til 

skakbrættet — på dansk grund. Og med 

Skovshoved Hotel som hjemmebane. Curt 

skal nemlig — i København Skak Unions 

regi — spille førstebræt for det nyetable-

rede hold Philidor, der er et af de mest 

spændende projekter i dansk skak i årevis. 

Det er opkaldt efter franskmanden Philidor 

(1726-1795), der udover at være en frem-

trædende komponist måske var den skak-

mester i historien, der var mest forud for 

sin tid. Det var ham, der lancerede mund-

heldet om, at ‘bønderne er skakspillets 

sjæl’. 

Curt får i Philidor selskab af Klaus Berg 

og Jan Andersen, der kender hinanden 

særdeles godt fra juniortiden og nogle 

årtier senere stadig er i besiddelse af en 

sand musketerånd. Med Jan Andersen som 

primus motor har de to venner tårnhøje 

mål for Philidor — og er desuden i gang 

med et uhørt ambitiøst skoleskakprojekt i 

Gentofte, hvor Tranegårdskolen med skak 

på skemaet skal blive det nye flagskib i 

Dansk Skole Skak. 

Blandt de andre navne på det nye hold er 

kendte old boys som Svend Hamann og 

Mogens Moe, nogle yngre stærke spillere 

samt en af Danmarks førende kvindelige 

spillere Louise Fredericia. Og på 

bagsmækken såmænd denne signatur. 

Det bliver spændende for diverse 

spidsbrætter i København at møde Curt 

Hansen i den forestående sæson. Vi giver 

dem her lejlighed til at studere hans stil - 

året er 2004, og Curt har i Malmø sort mod 

den nuværende verdensetter, den dengang 

blot 13-årige Magnus Carlsen: 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Ld7 
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6.Le2 Sge7 7.Sa3 cxd4 8.cxd4 Sf5 9.Sc2 

Da5+ 10.Ld2 Db6 11.Lc3 a5 12.0—0 Le7 

13.a4 0—0 14.Lb5 f6 15.g4?! - skarpt, 

men dubiøst mod en mand af Curts kaliber 

- Sh6 16.exf6 Txf6 17.Se5 Sxe5 18.dxe5 

Tg6 19.Ld4 Lc5 20.Lxd7 — giver 

dronning for tårn og let officer, men det 

rækker ikke - Lxd4 21.Sxd4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Txg4+ 22.Dxg4 Sxg4 23.Lxe6+ Kh8 

24.Tad1 Sxe5 25.Lxd5 Tf8 26.Se6 Tf6 

27.Tc1 Sc6 28.b3 Se7 29.Sc7 h6 30.Le4 

Tf8 31.Sb5 De6 32.Tc4 Sg6 33.Sc7 Dg4+ 

34.Kh1 De2 35.Lg2 Txf2 36.Tg1 Txg2 - 

ikke flere narrestreger nu, knægt! - 

37.Txg2 Df1+ 38.Tg1 Df3+ 39.Tg2 Sf4 

40.Txf4 Dxf4 … 

Magnus kunne med sindsro have opgivet 

her, men han skulle lige teste fidusen: 

41.Txg7 Dc1+ … 

Nej, der skal ikke gafles i dag. Hvid opgav. 

  

Med Curt på holdet. 

  

I årene frem til 2001 spillede Curt på Tøn-

ders hold. Når vi havde udekampe, kørte 

der en bil fra Tønder, mens jeg oftest tog 

øst-turen og samlede de spillere op, som 

ikke boede i Tønder. Jeg havde således tit 

Curt med i bilen, og det blev til meget 

hyggeligt snak – oftest snakkede vi ikke 

skak.  

Curt holdt op med at spille holdskak for 

os, da holdturneringen blev ratet. Et af de 

sidste partier han spillede var fra januar 

2002, og modstanderen er en gammel 

kending. Partiet er fra Tønders klubblad nr. 

99 og er fra 2002 og Curt har skrevet 

kommentarerne. 

 

Kai Bjørnskov,H - Curt Hansen 

 

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.g3 ¥a6 

5.¤bd2 ¥b7 Tilsydenladende har sort 

spildt et tempo ved at spille Lc8-a6-

b7. Mange års erfaring har dog vist, at 

hvids springer ikke står nær så godt på 

d2, som den ville have gjort på c3. 

6.¥g2 c5 7.0–0 ¤c6 Mere normalt er7. 

-, cxd4 8. Sxd4, Lxg2 9. Kxg2, Le7 

mrd en ret lige, men også forfladiget 

stilling. Teksttrækket prøver at udnytte, 

at hvids dronning pga. 5. Sbd2 ikke 

længere kontrollerer d4. Hvorfor hvid 

tvinges til at tage en beslutning 

omkring den angrebne d4-bonde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.d5 Med dette bondeoffer forsøger 

hvid at udnyttesorts manglende 

udvikling af kongefløjen. Bedre var dog 

8. dxc5. 8...exd5 9.cxd5 ¤xd5 
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10.¤c4 ¤c7 På vej mod det gode felt 

e6. 11.¤d6+ [11.¥g5 f6 12.¥f4 ¤e6 

13.¤d6+ ¥xd6 14.¥xd6 ¤e7! Fulgt af 

o-o eller Se7-f5/c8 xd6, hvorefter hvid 

ikke har tilstrækkelig kompensation for 

bonden, som spillernes analyse efter 

partiet viste.] 11...¥xd6 12.£xd6 ¤e6 

13.¦d1 £e7 Hermed er hvids initiativ 

neutraliseret, sort har en solid 

merbonde. 14.£xe7+ ¤xe7 15.a4 ¥c6 

16.a5 0–0 17.¤e5 ¥xg2 18.¢xg2 d5 

19.¥d2 f6 20.¤d3 ¢f7 21.¤f4 b5 

22.b4 Hvid prøver at opbygge en 

blokade på de sorte felter. 22...c4 

23.¥e3 ¤xf4+ 24.gxf4 ¦fd8 25.¥c5 

¤c6 Idé d5-d4. 26.e3 a6 27.¦a2 f5 

Sort stiller alle sine bønder på hvidt, da 

modstanderens muligheder for at lave 

modspil ved brug af den sortfeltede 

løber dermed forsvinder. 28.¦ad2 ¢e6 

29.¢f3 ¦ac8 30.h4 ¦d7 [30...¤xa5 

31.¦a2 ¤b3 32.¦xa6+ ¢f7 33.¦a7+ 

Fulgt af Td1–g1 er ikke så klart.] 31.h5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¤xa5 32.¦a1 ¤b3 33.¦xa6+ ¢f7 

34.¦b6 c3 Opgivet. C-bonden koster 

et tårn. 0–1 

 

 

 

 

Haderslev klubmesterskab – efterår. 
 

I skrivende stund mangler der 2 runder og 

en masse udsatte partier. Specielt de 

udsatte partier gør det svært at bedømme 

stillingen.  

Allan Hye har 6 point efter 7 runder. Lige 

efter kommer Jan Garbrecht med 5 point 

og et udsat parti. Det udsatte parti er mod 

Allan Hermannsen, som er yderligere ½ 

point bagefter. Allan Hye har i 

modsætning til de 2 andre endnu ikke 

mødt Kai Bjørnskov, hvilket må betragtes, 

som en stor ulempe, også selvom Kai ikke 

har spillet op til vanlig standard og ”kun” 

har 4 af 7 mulige. 
 

Slutspil. 
 

Nu tager vi et af de mest simple slutspil: 

Konger og en bonde på hver side – og det 

er randbønder, og så blokerer endda 

hinanden. Klippet i Bondefangeren. 

Hvid trækker og holder remis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.¢h8!! [1.¢f8 ¢f6 2.¢e8 ¢e5 3.¢d7 

¢d4 4.¢e6 ¢c3 5.¢d5 ¢b2 6.¢c4 

¢xa2 7.¢c3 ¢b1 og sort vinder.] 

1...¢f5 2.¢g7 ¢e4 3.¢f6 ¢d3 4.¢e5 

¢c2 5.¢d4 ¢b2 6.¢d3 ¢xa2 7.¢c2 

og hvid holder remis.  
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Helge Andersen vinder Tønder 

byturnering 2011.  

 

Tønder byturnering får igen mere spalte-

plads, end andre tilsvarende turneringer 

får. Det skyldes, at jeg har deltaget i turne-

ringen, så jeg kunne skrive referat. 

Desuden har jeg bedt deltagerne om par-

tier, hvilket jeg har fået. Det er nemt, når 

man er tilstede. 

Se min drøm på side 2. 
 

Tønder har fået et par forstærkninger, og 

det har på papiret gjort turneringen stær-

kere end den plejer at være. 

Jeg var klar ratingfavorit, så taktikken var 

klar: Pres på modstanderen fra start, og så 

håbe på en fejl. 

I første runde, var jeg tæt på at tabe til 

Niels Chr., men han så heller ikke det af-

gørende træk. Til sidst fik jeg dog hevet 

hele pointet i land. 

I anden runde skete følgende mod en af de 

nye i klubben: 
 

Helge Andersen - Micha Pudlo 
 

1.d4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.e4 d6 4.c4 a6 

5.¤c3 ¥g4 6.¥e3 ¤c6 7.¥e2 e5 8.d5 

¥xf3 9.¥xf3 ¤d4 10.h4?! Ikke 

stillingens bedste træk, men Micha har 

en tendens til at komme i tidnød. 

10...¤xf3+ 11.£xf3 ¤f6 12.g4?! 

Heller ikke det bedste træk, men når 

jeg nu havde spillet h4. 12...£d7 

13.¦g1 h5 14.g5 ¤h7 [14...¤g4 Det 

planglagte, men det taber. 15.¥d2 

efterfulgt af Dg2 og f3 og springeren er 

fanget.] 15.0–0–0 0–0 Micha overvejede 

lang rokade, men mente jeg ville 

komme først på dronningefløjen, mens 

hans brikker var inaktive på 

kongefløjen. 16.c5 Jeg slår til, mens 

hans springer er i hus. 16...f6 Det kan 

ikke være godt at svække kongefløjen i  

den grad. 17.gxf6 ¤xf6  

Kan hvid slå på g6, eller bliver tårnet 

fanget efter Sg4? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[17...¦xf6 Havde været bedre, men 

han troede, at han ville fange mit tårn 

på g6.] 18.¦xg6 ¤g4 19.£e2 ¢h7 

20.¦g5 ¥h6 21.¦xh5 ¢g6 22.¦f5 

¤xe3 [22...¦xf5? 23.£xg4+ ¢h7 

24.exf5+-] 23.£h5+ ¢h7 [23...¢g7 

24.¦g1+ ¤g4+ 25.¢b1 ¦xf5 26.¦xg4+ 

¦g5 27.hxg5+-] 24.fxe3 ¦xf5 25.exf5 

¦g8 [25...£e8 26.£f3 Ville have gjort 

det mere besværligt.] 26.¤e4 Nu 

kommer springeren stærkt i spil - truer 

direkte en storfamilieskak på f6. 

26...£g7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.¤g5+ ¢h8 28.¦g1! Sf7+ truer. 

28...¦f8 29.¤f7+ £xf7 [29...¦xf7 
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30.¦xg7 ¢xg7(30...¦xg7 31.£xh6++-) 

31.£g6+ ¢f8 32.£xh6++-] 30.£xh6+ 

Mat i 2. 1–0 
 

I samme runde spillede sidste års bymes-

ter, Christian Karstensen, et interessant 

parti mod Jørn Lassen.  
 

Jørn Lassen  

Christian Karstensen 

Noter: Christian Karstensen 
 

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.£c2 0–

0 5.¥g5 £e7 6.e3 d6 7.¥d3 h6 8.¥h4 

¤bd7 9.0–0–0 ¥xc3 10.£xc3 b6 11.f3 

¥b7 12.¤e2 c5 13.e4 cxd4 14.¤xd4 

¦fc8 15.¢b1 ¤e5 16.£b3 ¦c5 17.¥f2 

¤fd7 18.¥e2 d5? For tidligt at åbne 

centrum. 19.exd5 exd5 20.¤b5 bedre 

var Sf5! Med hvid fordel. 20...¤xc4 Nu 

står sort lidt bedre. At flytte tårnet 

tilbage på c8 var også spilbart 21.¦he1 

£g5 22.¥xc5 ¤xc5 23.£c3 ¤a4 

computeren siger her 23..-,Se3 

24.£d4 ¤axb2 25.f4? meget bedre 

var Tc1. 25...£g6+ 26.¥d3 ¤xd3 

27.¦xd3 ¦d8 28.¢a1 a6? Et ringe 

træk når man ser hvids åbenlyse svar. 

Meget bedre var Df5, nu står hvid bare 

til gevinst. 29.¦g3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29...£xg3!? Det ville være 

deprimerende for sort at spille 

stillingen efter Dh7 og selv computeren 

siger at begge træk er omtrent lige 

gode. Dette syntes jeg under partiet 

bare var den bedste praktiske chance. 

30.hxg3 axb5 31.g4 ¥c8 32.f5 ¢f8 f6 

skal spilles. 33.£f4 ¦d6 34.g5 d4 

35.gxh6 gxh6 36.f6 ¥e6 37.£xh6+ 

¢e8 38.£h8+ ¢d7 39.£f8? 

Dronningen skal til b8 eller a8, men det 

er vel ikke så åbenlyst. Nu er sort med 

igen. 39...d3 40.£e7+ ¢c6 41.£e8+ 

¢c5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.¦xe6? unødvendigt at give 

kvaliteten her. Tårnet skulle i stedet til 

b1 med lige chancer efter sorts svar 

Sa3. 42...fxe6 [42...¦xe6 43.£xe6 fxe6 

44.f7 d2 45.f8£+ og hvid vinder.] 

43.£h5+ e5 44.f7 ¦f6 45.£f3 

computeren foreslår a3, men det er 

stadig tabt for hvid nu. 45...¦xf3 

46.gxf3 d2 47.f8£+ ¤d6! Dækker alle 

skakker, og hvid kan ikke dække 

forvandlingsfeltet. 0–1 

 

Anden runde var åbenbart runden med 

flest interessante partier. Niels og Kaj 

mødte også hinanden i 2. runde. De har 

mødt hinanden mange gange før og kender 

hinandens åbninger. Mange af deres møder 
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har været afgørende for, hvem der i sidste 

ende vandt mesterskabet.  
 

Niels Falsig  - Kaj Elkjær Larsen  

Noter: Niels Falsig 
 

1.d4 d5 2.¤f3 c6 3.h3 ¤f6 4.¥f4 ¥f5 

5.e3 e6 6.a3 ¤bd7 7.c4 dxc4 8.¥xc4 

¤d5 9.¥g3 ¤7f6 10.0–0 ¥d6 Jeg har 

åbnet mod Kaj på en måde, jeg aldrig 

har gjort før, nemlig afventende med 

focus på det sikre, men nu skal der jo 

ske noget.  11.¥e5 ¥xe5 12.¤xe5 

¤d7 13.£b3 ¤xe5 14.dxe5 £c7 15.f4 

0–0 16.¤d2 ¤e7 17.¦ad1 £b6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Her gik jeg i tænkeboks. Et slutsspil 

mod Kaj er aldrig specielt morsomt, 

hvis man ønsker at score point. Men 

der åbner sig jo en meget klar og 

langsigtet plan her. Med forventning 

om tydelig fordel bytter jeg så 

damerne. 18.£xb6 axb6 og forsøger 

at iværksætte min plan: 19.e4 ¥g6 

20.g4 h6 21.f5 exf5 22.exf5 ¥h7 

23.¤e4 g6 24.f6 ¤d5 25.¥xd5 cxd5 

26.¦xd5 g5 Desværre nåede jeg ikke 

at spille g5 først, men pyt: Min springer 

bliver banens bedste spiller.  27.¤d6 

¦fd8 28.¦c1 ¥e4 29.¦b5 ¥c6 

30.¦xb6 ¦a5 31.¦e1 ¦a6 Nok ikke det 

bedste træk, men hvad pokker skal 

sort gøre?  32.¦xa6 bxa6 33.¦c1 ¥d5 

En tårnafbytning vil være fint for hvid, 

for den sorte konge kan aldrig komme 

med i spillet. Derfor:  34.¦c8 ¦xc8 

35.¤xc8 ¥e4 36.b4 ¢h7 37.¤d6 ¥d5 

38.¢f2 h5 39.a4 hxg4 40.hxg4 ¥b3 

41.b5 ¥xa4 42.b6 ¥c6 43.b7 ¥xb7 

44.¤xb7 ¢g6 45.¢e3 ¢h6 46.¢d4  

1–0 

 

Ingen havde spillet remis i de 2 første 

runder, og vi var 3 spillere, som havde 

vundet begge partier. Jeg skulle møde 

Christian med sort. Efter 14 træk havde vi 

byttet næste alt af, og blev enige om remis. 

I de næste 2 runder, gik det let og 

smertefrit, da begge modstandere bukkede 

tidligt i partiet.  

6. runde blev anderledes. Niels pressede 

hårdt på for sejr, og havde også opbygget 

en lille fordel. Til sidst lykkedes det mig 

dog at finde en remisvariant. 

De øvrige resultater betød, at jeg var et 

point foran i sidste runde. 

Her skulle jeg møde Peter Jordt. Han er en 

ung spiller med en masse talent. Han 

havde i løbet af turneringen flere af de 

etablerede spillere nede i sækken. Han fik 

bare ikke altid snøret sækken. 

Mod mig havde han lavet en lang 

beregning, som vandt en bonde. Jeg afveg 

til hans overraskelse varianten i træk 1 og 

vandt en officer.  

Peter vil få mange flere point næste gang 

han spiller i en tilsvarende gruppe. 
 

Slutstillingen i Mesterskabsklassen: 
 

1. Helge Andersen  6 

2. Micha Pudlo  5 

2. Christian Karstensen 5 

4. Niels Falsig  3½ 

5. Niels Chr. Nielsen  3 

6. Kaj E. Larsen  2 

6. Jørn Lassen  2 

8. Peter jordt  1½ 
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Min sejr skyldes ikke blændende spil, men 

at jeg lavede færrest fejl. 4 af partierne 

varede under 20 træk. 

Jens Carl spillede i basisklassen i år, og 

Tønders formand, Niels Falsig, havde 

inden turneringen spået, at han nok skulle 

score mindst 5½ point. I de første runder 

blev ethvert remistilbud derfor afslået med 

undskyldningen: ”Jeg er nødt til at spille 

videre, for ikke at skuffe formanden!” 

I sidste runde blev tilbuddet bare afslået, 

og ved præmieoverrækkelsen fik vi 

forklaringen. Jens Carl havde ikke været i 

banken, og havde derfor ikke kontanter 

nok til alle præmier. Kuverten, som gik til 

vinderen af basis 2 var derfor tom. Han 

ville få præmien, hvis han vandt i sidste 

runde, så for at undgå skandalen vandt han. 

 

Mens mesterskabsklassen kun bestod af 

spillere fra Tønder, så var der pænt besøg i 

basisgruppen. 4 fra Løgumkloster og 2 fra 

Gråsten.  

Vi er i Tønder meget glade for opbak-

ningen til vores turnering fra både Løgum-

kloster og Tønder. Jeg er ked af, at vi ikke 

selv er flinkere til at komme ud. Der er 

åbenbart længere fra Tønder til Gråsten, 

end der er fra Gråsten til Tønder. 

Hansjørgen ville spille med og datteren 

Susan synes det var synd, hvis han skulle 

køre alene. De kørte ikke forgæves, da 

Hansjørgen blev nummer 2, mens Susan 

vandt ratingpræmien (Bedst under 1400) 

efter korrektionsberegning. 

Susan var så igen eneste pige, men det 

lader ikke til at kue hende. Hun er et 

festligt indslag – både på brættet og ved 

siden af. 

Susan spiller frygtløst, og hvis hun ikke 

passer på, vil det koste mange point – på 

den anden side giver hendes offensive stil 

også mange point. 

 

 

Holger Schmidt - Susan Clausen 

 

1.e4 e6 2.d4 c5 3.c3 d6 For passivt. 

3.-, d5 eller 3. -, Sf3 ville være mere 

aktivt. 4.¤f3 [4.dxc5 dxc5 5.£xd8+ 

¢xd8 6.¤f3²] 4...¤d7 5.¥e3 b6 6.¥b5 

¥b7 7.¤bd2 a6 Susan spiller lidt som 

sin far med mange små 

bondefremstød. Jeg tror dog det 

offensive ligger mere til hende. 8.¥d3 

b5 9.0–0 g6 [9...c4 10.¥c2 Herefter er 

der tid til udvikling. Hvid har ingen klar 

plan. En oprulning med b3 vil give en 

svag bonde på c3.] 10.¥f4 f6 Jeg 

forstår ikke trækket. Det er bare en 

unødig svækkelse af kongefløjen. 

11.¦e1 e5 12.¥g3 £e7 13.dxe5 Nu får 

sort jo ret med det underlige 10. -, f6. 

13. a4 ville lægge pres på damefløjen, 

mens sort har svært ved at udvikle 

sine officerer på kongefløjen. 13...fxe5 

14.c4 ¥c6 15.¤b3 ¤b6 16.¤bd2 h5 

17.h4 ¥h6 18.b3 Hvid har forsømt at 

udnytte udviklingsfordelen, så sort 

lægger pres på kongefløjen. 18...g5 

19.¤f1 ¥d7 20.¤e3 g4 [20...gxh4 

21.¥xh4 £f7 Med åbning mod kongen 

og angrebschancer.] 21.¤d2 £f7 

22.¤d5 ¤xd5 23.exd5 0–0–0 24.¤e4 

¥f5  
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25.¥f1 [25.b4 ¥xe4 26.¥xe4 cxb4 

27.cxb5 axb5 28.£e2 Hvid har et 

vindende angreb.] 25...¥xe4 26.¦xe4 

¤f6 27.¦e1 ½–½ 

 

Slutstillingen i basisgruppen: 

 

1. Jens Carl Pedersen, Tønder 6 

2. Hansjørgen Clausen , Gråsten 5½ 

3. Susan Clausen, Gråsten 5 

3. Karl Martin Kristensen, Løg. 5 

5. Edlef Bucka-Lassen, Tønder 3½ 

5. Nis H. Madsen, Løgumkloster 3½ 

7. Holger Schmidt, Løgumklos. 3 

8. Jens P. Jensen, Løgumkloster 2 

9. Bjørn Sønnichsen, Tønder 1½ 

10. Rolf Zömbick, Tønder 0 

 

Jens Carls sejr var meget velfortjent. Flere 

af han partier var lange og seje. Han tog en 

lille fordel med i slutspillet, og her viste 

han, at han var den bedste til slutspillet. 

 

Fakta om Tønder byturnering: 
 

Byturneringen blev første gang spillet i 

1949. På nær 3 gange har det været en 

årligt tilbagevendende turnering. I år var 

således 60. gang turnering løb af stablen. 

22 spillere har vundet turneringen, af dem 

har 8 spillere prøvet at vinde mere end en 

gang.  

Egon Laugesen og Kaj E. Larsen har 

vundet turneringen 12 gange hver. Kaj 

vandt første gang i 1957. Kaj har præget 

turneringen i næste hele dens eksistens, og 

antallet af 2. pladser er endnu større end de 

12 førstepladser.       

 

            

 

 

 

 

 

Slotsturneringen 2011 

Karsten Fyhn 

 

For sjette gang arrangerede de 3 klubber, 

Gråsten, Aabenraa og Alssund i fællesskab 

Slotsturneringen. Der var i alt 15 deltagere 

fordelt i 2 grupper. Som altid var det en 

hyggelig turnering, men det lave deltager 

antal er et problem, da yderligere tilbage-

gang vil umuliggøre den traditionelle 8-

mands gruppe.  

 

I den øverste grupper var der 3 forhånds-

favoritter, Bent Bojsen, Gråsten, Karsten 

Fyhn, Alssund og Jørgen Clausen, Gråsten. 

Men en dårlig start med to tabspartier 

sendte hurtig Jørgen ud af topkampen, og 

Karsten spillede for mange remiser til at 

kunne følge med i Bents hårde tempo. I 

stedet blev det Uwe Hansen fra Aabenraa, 

som lidt overraskende blev den største 

trussel for Bent. Inden sidste runde førte 

Bent med ét point foran Uwe og de to 

mødtes i sidste runde. Bent vandt dog sik-

kert, og dermed blev det en meget suve-

ræn og fortjent 1. plads til Bent Bojsen i 

Slotsturneringen med den flotte score 6½ 

points af 7 mulige. Karsten Fyhn, som var 

den eneste der tog points fra Bent under-

vejs, endte på 2. pladsen med 5 points 

foran Uwe Hansen, som tog 3. præmie 

med 4½ points.På de næste pladser fulgte 

fire Gråsten'ere Hansjørgen Clausen, 3½, 

Jørgen Clausen, 3, Steen Zanchetta, 2½, 

John Kristoffersen, 2, og til sidst Poul Erik 

Nielsen fra Alssund med 1 p. 

 

I basis 2, som kun havde 7 deltagere,  var 

det Vagn Lauridsen fra Løgumkloster. der 

hurtig tog teten og vandt en suveræn sejr 

med 5 af 6. 2. præmien gik til Erik 

Asmund fra Gråsten, der ubesejret endte 

med 4 points af 6 mulige. 3. præmien blev 

delt mellem Broder Petersen, Alssund og 

Finn Zanchetta, Gråsten med 3½ af 6. På 
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5. pladsen kom Morten Helms fra Alssund 

med 3½ efterfulgt af de to Aabenraa 

spillere, Michael Petersen, 3 og Niels 

Underbjerg, 1½. 

 

Karsten Fyhn – Jørgen Clausen 

Karsten Fyhn 

 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 I Sondex Cup 

tidligere på året slog Jørgen mig i en 

Sicilianer efter 2...e6, så dette havde 

jeg kigget på før partiet, men Jørgen 

ville andre veje denne gang 3.d4 cxd4 

4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 Najdorf 

varianten 6.¥e3 b5 7.f3 ¥b7 8.£d2 e6 

9.g4 ¥e7 10.0–0–0 0–0 11.h4 ¤fd7 

12.g5 ¤c6 13.¢b1 ¦c8 14.¤xc6 

¥xc6 15.¥f4 for at få sort til at spille 

e5, så springeren kan komme til d5 

15...e5 16.¥e3 ¤b6 17.¥xb6 £xb6 

18.¤d5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£b7 [18...¥xd5 19.£xd5 £f2 20.£d3 

med lige spil] 19.¥h3 ¦cd8 20.£f2 

¥xd5 21.¦xd5 ¦a8 22.£d2 ¦fb8 Sorts 

opbygning med tårne og dronning ser 

imponerende ud, men angrebet tager 

for lang tid, i stedet får Hvid angreb på 

kongefløjen 23.h5 a5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.g6! h6 25.gxf7+ ¢xf7 26.f4 spilet 

primært for at forhindre Lg5, som ville 

lukke g-linien 26...¦d8 27.£g2 ¥f6 

28.£g6+ ¢f8 29.¥e6 £e7 30.f5 b4 

31.¦hd1 truer 32.Txd6, da sort ikke 

kan slå med dronningen efter 

32...Txd6 33.Txd6 pga. matten Df7 

31...¦a6 32.¦g1 truer Dxh6, da Sort 

ikke kan slå gxh6, da Tg8 er mat 

32...£e8 33.£h7 Sort opgive r. Efter 

partiet var der en del debet blandt 

tilskuerne om ikke Jørgen i 

slutstillingen kan spille Dxh5 og redde 

partiet. Men stillingen er klart vundet 

for hvid[33.£h7 £xh5 (33...¦a7 

34.£g8+ ¢e7 35.¦xg7+ ¥xg7 

36.£xg7+ £f7 37.£xf7#) 34.£g8+ 

¢e7 35.¦xg7+ ¥xg7 36.£xg7+ ¢e8 

37.b3 ¦c6 (37...£h1+ 38.¢b2 og sort 

er mat i få træk) 38.f6 truer Dg8 mat 

38...£h1+ 39.¢b2 ¦xc2+ 40.¢xc2 

£xe4+ 41.¦d3 £e2+ 42.¦d2 £e4+ 

43.¢b2 og sort har ikke flere skakker 

og bliver derfor sat mat]  1–0 
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Broder Petersen – Morten Helms 

Svend Erik Kramer. 

 

1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 ¤c6 4.f4 d6?! 

For passivt [4...¥c5 5.¤c3 0–0 er 

meget bedre for sort 6.¤f3 £e7³] 

5.¤f3 ¥g4 6.0–0 £d7 7.f5?! positionelt 

et dårligt træk, man skal i åbningen 

helst ikke fastlægge bønderne for 

tidligt, det giver for mange svagheder 

og angrebspunkter for modstanderen,  

og den hvide kæde kan her nemt 

undermines med et veltimet modstød 

med d5! 7...¤a5 heller ikke det bedste 

[7...d5! 8.exd5 ¤xd5 9.£e1 ¥xf3 

10.¦xf3 0–0–0 med sort fordel] 8.¤bd2 

¤xc4 9.¤xc4 £c6 10.h3 ¥xf3 

11.¦xf3? det bør man kunne se er 

dårligt, selv på dette niveau [11.£xf3 

er det rigtige træk med en næsten lige 

stilling] 11...¤xe4! 12.dxe4 £xc4 

13.£d3 £xd3 14.cxd3 f6 15.b4 d5 

16.a3 dxe4 17.dxe4 ¦d8?! sort spiller 

i det følgende mærkeligt passivt og 

giver hvid muligheden for at komme 

med igen [17...a5 18.b5 0–0–0µ med 

klar sort fordel] 18.¦c3 ¥d6? [giv dog 

skakken i bunden, det låser jo hvids 

brikker 18...¦d1+ 19.¢f2 ¥d6 20.¦a2 

g6 21.¦d2 ¦xd2+ 22.¥xd2 gxf5 

23.exf5 a6 og hvid har bare en dårlig 

stilling med en bonde mindre!] 19.¥e3 

a6 20.g4 h6?! igen for passivt [20...g5 

21.¢f2 h5µ] "fra træk 21 til 26 flyttede 

jeg min konge i sikkerhed mellem 

modpartens bønder, der beskyttede 

min konge totalt" har  Broder skrevet i 

margenen på partilisten 21.¢f2 ¢e7 

22.¢g3 ¢f7 23.¦d1 ¢e7 24.¢h4 b6 

25.¢h5 ¦c8 26.¢g6= Stillingen er nu 

helt lige 26...¦cd8 27.¦d5 [27.¢xg7 

¦dg8#] 27...¦c8 28.¦c6 ¢d7 29.¦c2 

¢e7 30.¦c6 ¢d7 31.¦c2 ¢e7 

32.¦cd2 a5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 panik, tag dog den remis der er, med 

[32...¦cd8] 33.bxa5?! [33.¥xb6! er 

endnu stærkere 33...axb4 34.axb4 

¥xb4 35.¥c5+ ¥xc5 36.¦xc5 c6 

37.¦a5 ¦c7 38.¢xg7+-] 33...bxa5 

34.¦xa5 ¦hd8 35.a4 ¦a8 36.¦xa8 

¦xa8 37.¢xg7 ¦xa4 38.¥xh6 ¦xe4 

39.g5 fxg5 40.¥xg5+ ¢e8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.f6 vinder naturligvis, men det fikse 

[41.¦xd6 cxd6 42.f6 løber jo lige 

igennem] 41...¥f8+ 42.¢g6 [42.¢g8! 

¥d6 43.f7+ ¢d7 44.f8£+-] 42...¦d4 

43.¦e2 ¥d6 44.f7+ ¢d7 45.¦xe5 ¦d3 

46.h4 ¦f3 47.¦f5 1–0 
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1. Åbne Sønderborgmesterskab 

Jens Nording. 

 

En af de ting jeg som formand har fået lov 

til at beslutte er at vores lille efterårs-

turnering har fået et nyt og mere fancy 

navn - 1. Åbne Sønderborgmester-skab! 

Det er dog hovedsageligt de samme 

personer fra Alssund og Gråsten der 

deltager, dog med 3 deltagere fra Åbenrå 

denne gang. Det betyder samtidig at jeg 

som sædvanlig vil få en høj forventet 

score, og nærmest er nødt til at vinde 

turneringen for ikke at miste rating. Bortset 

fra en enkelt gang er det da også lykkedes.  

Selvom man har >0,9 i forventet score kan 

det dog hurtigt gå galt. Sidste sæson burde 

jeg have tabt til Erik Asmund og denne 

gang gik det så ud over Bent Bojsen i hans 

parti mod Bobby Christiansen, som har 

taget Tartakowers ord ”No game was ever 

won by resigning” til sig. Bent (hvid) har 

som forventet nedspillet Bobby (sort) da 

dette skete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.c8D Txb5 46.Dxb5? De1 47.Kh2??? 

g3 MAT! 0-1 (man bemærker at 47.Df1 

Dxf1 48.Kh2 De1 49. Dc7 stadig havde 

reddet partiet).  

 

I første runde spille jeg mod Morten 

Helms og det blev et langt sejt parti hvor 

det ikke lige var til at se at der var en 

ratingforskel på over 450. Partiet viste dog 

også at styrkeforskellen bliver større jo 

længere partiet varer. 

 

Morten Helms (1535) 

Jens Nording (1991)  

 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 d6 4.d4 Lg4 

5.dxe5 dxe5 6.Le2 Lb4 7.0–0 Lxc3?! Jeg 

vælger at bytte løberen for at give ham en 

langsigtet svækkelse. 8.bxc3 Sge7 9.h3 

Ld7? 10.Ld3 [10.Dd3 Havde givet sort 

flere problemer 10...Dc8 (10...0–0? 11.Td1 

Le6 12.Db5±) 11.Td1 Le6 12.Sg5 0–0 

Hvid står bedst, og hvids løberpar kan på 

lang sigt give sort problemer.] 10...0–0 

11.Lg5 Alternativt kan løberen spilles ud 

via a3. 11...f6 12.Lc4+ Kh8 13.Le3 b6 

14.De2 De8 15.Tad1 Td8 16.Sd2 Dg6 

17.Kh2 Sa5 18.Ld3 Le6 19.a3 Df7 20.f4 

exf4 21.Lxf4 c5 22.c4 Sg6 23.Lg3 Sc6 

24.Sf3 De7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort er langsomt ved at få overtaget på 

grund af hvids svage c og e bønder, selvom 

der er langt til noget konkret. 25.Df2 Db7 
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26.Sh4? [26.e5 f5 Havde været 

interessant.] 26...Sge5 [26...Sxh4 27.Lxh4 

Da6 Vinder en bonde.] 27.Lxe5 Sxe5 

28.De2 Dc7 29.Kg1 Td7 30.Sf3 Tfd8 

31.Sxe5 Dxe5 32.Tde1 g6 [32...b5! 

33.De3 bxc4 34.Le2] 33.Tf3 Kg7 34.Tef1 

Tf7 35.g4?! Hvid skal nok spille passivt 

og se hvordan sort vil bryde igennem. 

35...Ld7 36.Df2 Lc6 37.Dh4 g5 [37...Lxe4 

Jeg begriber stadig ikke hvorfor jeg ikke 

bare slog bonden. 38.Te3 Dd4 39.Df2±] 

38.Df2 Ld7 39.Kg2 Le6 40.Dg3 Dxg3+ 

41.Kxg3 Td4 42.c3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Td6 [42...Txd3 43.Txd3 Lxc4 44.Tfd1 

Lxd3 45.Txd3 Sort fører med en bonde, 

men det er nok ikke helt let at vinde og 

derfor valgte jeg at beholde brikkerne på 

brættet. Jeg har også blikket rettet mod 

bonden på a3.] 43.T1f2 Tfd7 44.Lf1 Lf7 

45.Te3 Te7 46.Tff3? Td1 [46...Tde6 

47.Ld3 Lg6] 47.h4 gxh4+ 48.Kxh4 h6 

49.Kg3 Ta1 50.Tf4 Lg6 51.Lg2 Txa3 

52.Tf2 Ta4 53.Lf1 Txe4 54.Txe4 Lxe4 

55.Kf4 Lg6 [55...Ld5 Havde naturligvis 

været bedre.] 56.Tf3 Lf7 57.Kf5 Ta1 

58.Ld3 Td1 59.Kf4 a5 60.Th3 a4 61.g5 

fxg5+ 62.Ke5 a3 Her havde vi begge 

omkring 3 minutter tilbage på uret. 0–1 

 

 

I anden runde mod Hansjørgen gik det 

noget hurtigere. Her blev det til en 

miniature på blot 35 minutter. 

 

Jens Nording (1991) 

Hansjørgen Clausen (1571)  

 

1.d4 b6 2.e4 e6 3.Ld3 Lb7 4.Se2 Sf6 

5.Sg3 Sbc3 er nok bedre, men Hansjørgen 

har det med at spille lidt passivt mod mig, 

så det bliver kampen om f5 der bliver 

vigtig. 5...d6 h5 er nok den mest 

interessante fortsættelse. 6.0–0 Sbd7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme stilling havde vi for 1½ år siden. 

Dengang spillede jeg f4 direkte. 7.c3 Le7 

8.Le3 a5 9.De2 Han skal ikke have lov til 

at spille La6. 9...0–0 10.f4 c5 11.Sd2 d5?? 

12.e5 Hansjørgens plan var at spille Se4, 

men det taber jo en bonde direkte. Det 

havde dog sandsynligvis stadig været det 

bedste.12...Se8 13.f5!  
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Hvid er klar til at indlede det afgørende 

angreb på sorts konge. 13...exf5 14.Sxf5 

Lg5?? Fremskynder/forkorter sorts 

lidelser! 15.Lxg5 Dxg5 16.Tf3 e6 havde 

været endnu bedre. 16...Dh5? 17.Se7+ 

Kh8 18.Th3 1–0 

 

Det er stadig helt åbent hvem der i sidste 

ende løber af med sejren i turneringen. Da 

dette bliver skrevet er der en del udsatte 

partier som gør at det er svært at bedømme 

den egentlige stilling. De positive 

overraskelser er uden tvivl Bobby 

Christiansen samt en solidt spillende Jan 

Erik Zimmermann, som jeg aldrig fik 

noget afgørende mod hvorfor vores parti 

endte remis. Bent Bojsen har været helt 

ved siden af sig selv med en lang rokade i 

runderne 3-5, men så spiller han til 

gengæld godt i den sideløbende 

Slotsturnering. 

Den aktuelle stilling eller slutresultatet kan 

findes på Alssunds hjemmeside. 

  

 
 

Slotsturneringen er afsluttet og referat 

findes s. 16 i bladet. (Red.) 

 

 

Inden det Sønderjyske mesterskab. 

 

Det er visse ligheder mellem ”Det sønder-

jyske mesterskab” og vejret. Alle taler om 

det, men ingen gør noget ved det. 

 

Det passer selvfølgelig ikke helt, for efter 

et meget svagt besat mesterskab i 2010, 

prøvede Vojens noget nyt i 2011, da de 

lagde turneringen i slutningen af sæsonen, 

og det med succes.  

Haderslev stillede med 5 spillere i mester-

skabsklassen, og det er forskellen mellem 

en stærk eller en svag turnering. 

I Haderslevs klubblad ”Bondefangeren” 

kan man læse følgende: 

”Lidt ærgerligt at der ikke er flere deltage-

re fra de ”større” klubber som Tønder, Als-

sund og Vejen. Og at der slet ikke møder 

nogen fra Bov, Ribe, Vamdrup, Hejls eller 

syd for grænsen er skuffende.” 

Jeg er helt enige med udtalelsen i Bonde-

fangeren, dog med en tilføjelse, at vi 

manglede spillere fra Haderslev året før i 

Tønder. 

Jeg håber, at Haderslev møder talstærkt op 

igen, selv om turneringen er tilbage til vin-

teren med risiko for sneglatte veje, og så er 

der jo længere til Sønderborg end til 

Vojens.  

Jeg håber selvfølgelig også på, at andre 

klubber møder op og gør turneringen til det 

samlingspunkt, som den bør være. 

 

Vejret kan vi ikke gøre noget ved, kun 

glæde os over, at de har lovet en mild 

vinter uden meget sne. 

Sønderjysk mesterskab kan vi gøre noget 

ved. Vi kan deltage. 

 

Meld dig! Det har jeg gjort! 

 

Indbydelsen findes i dette blad. 
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Tilbageblik på 1999. 
  

”Klubberne skal snakke mere sammen.” 

Med disse kloge ord indledte Frank Peter-

sen sin formandsberetning. 

Hvad er der sket siden?  

Nogle forbedringer er der sket. Gråsten, 

Alssund og Åbenrå arbejder sammen om 

flere årlige turneringer, mens Tønder og 

Løgumkloster mod vest har startet et 

samarbejde med den tyske klub fra Leck.  

Men der arrangeres stadig turneringer i 

hovedkredsen med sammenfaldende 

datoer. 

Initiativpræmien gik til Ribe for deres 

mange tiltag, mens Claus Mogensen fik 

hæderstegnet for sit store arbejde indenfor 

hovedkredsen og Haderslev skakklub. 

Vi kunne bryste os med, at Curt Hansen fra 

vores hovedkreds var blevet danmarks-

mester. 

Man havde budt IT velkommen mange 

steder. Frank fortæller at 7 klubber havde 

fået en hjemmeside. 

I blad 11 kan man se et e-mailparti mellem 

Juniorerne fra Tønder og Curt Hansen. 

Jeg kan huske, at et af de punkter, som tog 

lang tid på formandsmødet var ”Nyt navn 

til 4. Hovedkreds.”  

Efter lang tids debat og flere afstemnings-

runder blev det nye navn: ”Sønderjydsk 

skak.” Efter valg af navn, så kunne man 

diskutere hvor mange d’er der skulle være 

i Sønderjydsk. 

Senere på året, blev det besluttet, at hoved-

kredsen også skulle have et nyt logo. 2 af 

de foreslåede logoer blev vist i bladet.  

I Bov blev der spillet en mindeturnering 

for Børge Noer Sørensen, som havde været 

kasserer i klubben i mere end 25 år. 

Der kom både mange og mange stærke 

spillere. Klubben var nødt til at skifte de 

normale lokaler ud, så turneringen flyttet 

til Padborg stadion. Mestergruppen blev 

med over 2000 i rating og vinder af 

turneringen blev Jesper K. Jensen med 3½ 

af 5. 

Det gik aldrig stille af, når Godtfred var 

med. Her er nogle af løjerne fra Minde-

turneringen. 

Klippet fra blad nr. 13. 
 

Godtfreds hjørne 
 

Lige inden anden runde ringer Godtfred til 

turneringslederen og beklager sig: “Han er 

en gammel syg mand, som slet ikke har 

noget at gøre i så stærk en mestergruppe.” 

TL kender Godtfred og lover, at han højest 

får 1 nul pr. aften. 

Godtfred melder: “Så kommer jeg, og jeg 

glæder mig.” 

I 3. runde møder Godtfred Svend Erik 

Kramer. Godtfred siger mærkværdigvis 

ikke noget før 19. træk. Her løfter han 

blikket og siger med klar røst: “A`tilbyder 

remis”  Svend Erik er overrasket, og 

brummer lidt. Godtfred fortsætter: “Ja, for 

a`vil et risikere at du taber.” Svend Erik 

modtager, da Godtfred står bedst. 

Jeg skal møde ham i 4. runde. Han stiller 

sine brikker op på et alt for lille skakbræt. 

Han beklager højlydt at han desværre har 

smidt sit normale bræt væk. Han tilkalder 

Tl og spørger om man må spille på det lille 

bræt. TL ved ikke hvordan han skal 

reagere, og så hiver Godtfred sit normale 

bræt frem til stor moro for den kødrand, 

som efterhånden havde samlet sig. 

 

Det nye logo, som vi jo har endnu: 
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Sønderjysk EMT 2012 
 

Skakklubben Alssund indbyder hermed til årets Sønderjyske mesterskab. 

Turneringen er åben for alle skakspillere og spilles over 7 tirsdage hvor den bedst 

placerede spiller, der samtidig er medlem af 4. hovedkreds, bliver kåret som 

Sønderjysk Mester i skak 2012.  

 

Spillested: Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg  

 

Spilletidspunkt: Kl. 19.00 på følgende tirsdage – 17. og 31. januar, 7. og 21. februar 

samt 6., 13. og 20. marts 2012. Ankommer spillere mere end 30 minutter for sent er 

partiet tabt  

 

Udsatte partier: Der er ikke afsat nogle specifikke dage til afvikling af udsatte partier, 

men der er mulighed for at spille partierne på torsdage hos Gråsten Skakklub. Efter aftale 

kan partierne også spilles privat. Afbud skal meddeles til turneringslederen samt 

modstanderen hvis denne er kendt. Alle udsatte partier skal være afviklet før sidste runde  

 

Betænkningstid: 2 timer til hver spiller til hele partiet  

 

Gruppeinddeling: 8-mands alle mod alle grupper. Afhængig af deltagerantallet bliver 

nederste gruppe eventuelt afviklet som en Monrad gruppe  

 

Indskud: Seniorer 150 kr., juniorer 120 kr.  

 

Forplejning: Sodavand, øl, kaffe og kage kan købes til rimelige priser  

 

Præmier: Hele indskuddet (minus EMT afgift) + tilskud fra 4. hovedkreds går til 

præmier. De endelige præmiepuljer offentliggøres når antallet af deltagere er kendt  

 

Tilmelding: Navn, klub, fødselsdato, rating, telefonnummer og gerne mail-adresse 

sendes på e-mail til turneringsleder Karsten Fyhn på kfyhn@vikingskak.dk (eventuelt 

telefon 74 49 02 24), senest søndag den 8. januar   
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Kalender. 
 

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 

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  

 

Seneste. 

 

Kaj Elkjær Larsen er i dag ved et stort kommunalt arrangement 

blevet hædret med en helt særlig pris for stort foreningsarbejde. 

Begrundelsen var et helt enestående arbejde for Tønder Skakklub 

og for skakken i Tønder i almindelighed. Kaj blev udnævnt til 

æresmedlem i Tønder Skakklub og i Dansk Skak Union allerede 

i 1997 med de samme begrundelser. 

Klippet fra Tønders hjemmeside19. november. 

 

Jeg prøver at følge historien op i et senere blad, med et interview 

af Kaj, hvor jeg vil prøve at få mere at vide om hans liv ved 

brættet og som organisator.  


