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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/
mailto:kfyhn@vikingskak.dk
mailto:Helgeandersen@bbsyd.dk
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Generalforsamling 25.2.2012 kl. 13.00 

Mødested: Danmarksgade 8, Vojens (Vojens Skakklubs lokale) 

 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Formandens beretning.  
 

3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg.  
 

4.  Fastsættelse af kontingent. 
 

5. Indkomne forslag 

 5.1. Forslag om lederudviklingseftermiddag (FU) 
 

6. 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 
 

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering. ( I år i Sønderborg) 

 Turneringen og det fremtidige tilskud kan stadig drøftes. 

 Aftalte arrangører: 

 2013 Haderslev 

 2014 lægger Gråsten billet ind på. 
 

8.  Holdturneringen 

8.1. 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. 

8.2 Holdturneringsprogrammet 

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

optimalt.  

8.3. Samarbejde om holdturnering og senere fusion mellem 3., 4. og 5. HK. Drøftet 

mellem hovedkredsformændene i de 3 hovedkredse. Det foreslås, at 

generalforsamlingen godkender, at holdturneringen samkøres mellem 3., 4. og 5. HK 

efter samme model, som 4. og 5. HK kører efter. Kan få virkning fra 2013.  

Det foreslås endvidere, at formanden bemyndiges til at forhandle om forberedelse af 

en fusion mellem de 3 hovedkredse med henblik på at være på forkant med en 

strukturændring i DSU. 
 

9.  Pokalturneringen 2011.  

 Niels Falsig bedes redegøre. 
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10.  SGP  

 Svend Erik Kramer bedes redegøre. 
 

11.  Indstilling af klub til initiativpris. 
 

12.  Indstilling af spiller til DSU's hæderstegn. 
 

13.  Ungdomsaktiviteter. Redegørelse ved Hansjørgen Clausen.  

 Juniorsamlinger for 4. Hovedkreds. Forslag om ungdomsstævne fremsættes. 
 

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

seminar 26. – 27. november 2011 og HB-møde 5.2.2012.  
 

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

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

17.  Eventuelt.  

 Henvendelse fra Broder Petersen om afklaring af pensionistbegrebet i DSU. 

  

Dansk Skak Unions 4. Hovedkreds.  Formandsberetning 2012 

 

1. Medlemstallet – er stadig let i tilbagegang. Men vi kan se ved SGP-turneringerne og 

ved C-stævnerne, at der optræder flere og flere juniores og børn, så det er min overbevis-

ning, at i løbet af ganske kort tid vil det vende. 

 

2. Aktivitetsniveauet i Sønderjylland har været normalt. Vi kan dog glæde os over stor 

succes med SGP, hvor Haderslev og Vojens i år indtil videre har toppet med henholdsvis 

75 og 78 deltagere; heraf ca. 1/3 unge mennesker.  

Alssund kører åbne byturneringer, Alssund, Gråsten og Aabenraa fortsætter samarbejdet 

med trekantsturneringen, og Grænsespringeren lever. Det samme gør Tønder, Ribe og 

Løgumkloster byturnering. 

Den sønderjyske EMT blev spillet i Vojens og blev en af de bedst besatte – både kvali-

tativt med et ratinggennemsnit på 1986 og kvantitativt med 31 deltagere – i flere år. 

Søren Brautsch blev årets mester efter omkamp med Allan Hermannsen. Vojens ligger 

nogenlunde centralt og havde begået den genistreg at lægge turneringen meget sent på 

sæsonen. Desværre er vi Sønderborg helt nede på 24 deltagere, hvoraf kun 5 ikke er fra 

området Aabenraa-Gråsten-Sønderborg. Der bliver mulighed for at drøfte dette senere. 

Holdturneringen har ud over problemer med edb-programmet kørt administrativt upå-

klageligt.I den forbindelse vil jeg gerne takke holdlederne for udvist tålmodighed og 

omhu med indberetningerne. I mester 1 deltager Tønder, Gråsten og Haderslev 2, men i 

mester 2 er der kun Vejen fra 4. hovedkreds. Herudover deltager 9 A-hold, 9 B-hold og 6 

C-hold foruden divisionholdene fra Bov – som klarer sig fint i 1. division, Haderslev, 

som vist er på oprykningskurs i 2. division og Ribe. I A-rækken blev Vojens 1 og Bov 

gruppevindere og spiller om oprykning til mesterklasse 2, medens B-række 1 blev vundet 

af xxxxx og B-række 2 af xxxxx . C – rækken blev igen i år vundet af Bov 

Endelig har vi afholdt pokalstævne og deltaget i pokalturneringen, og vort juniorhold har 
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deltaget i den årlige turnering på Tjele, hvor det i år scorede en flot 6. plads.. 

Kvalifikationsstævnet til pokalturneringen spilles i år den 5. maj i Tønder. 

 

3. FU-møder 

Vi har holdt 4 FU-møder i den forgangne sæson. Heraf har de to været i nær forbindelse 

med generalforsamlingen; nemlig det konstituerende møde umiddelbart efter sidste år 

generalforsamling og dagens møde umiddelbart før generalforsamlingen. 

En del af FU’s tid har været anvendt til at drøfte de ændringer, der forventeligt vil kom-

me i DSU. Unionen lider fortsat under medlemstilbagegang, og skønt årets resultat bliver 

positivt, er økonomien også under pres. Der arbejdes p.t. på et visionspapir, som forhå-

bentlig kan fremlægges på delegeretmødet i april. Et resume af visionsseminaret kan ses 

på DSU’s hjemmeside. 

DSU’s lederudviklingskursus har lidt strådøden – i vores region meldte sig 7, hvoraf 5 fra 

4. HK, og de andre regioner har trods mundtlig opbakning ved behandlingen ikke tilbudt 

kurset. 4. HK’s FU vedtog ved sidste møde at fremsætte forslag om en lokal minimodel. 

Behandles under pkt. 6. 

 

4. Hovedbestyrelsen 

Ud over de ”løbende forretninger” har HB brugt det meste af tiden på at drøfte Dansk 

Skak Unions fremtid. Den fortsatte medlemstilbagegang skal og må stoppes, og økono-

mien skal sikres. Der lægges fra nogle sider op til en gennemgribende revision af både 

Dansk Skak Unions politiske og administrative organisation, mens mere konservative 

kræfter tilsyneladende vil vente og se, hvad der kan gro af sig selv. Der er enighed om, at 

juniorarbejdet skal styrkes, at det sociale element i skakklubbernes arbejde er det, der 

bærer klublivet og at der er et stort potentiale i seniorskak og måske også i kvindeskak.  

Der arbejdes med oplæg til en revision af hele holdturneringssystemet, f.eks. ved indfø-

relsen af en ny 3. division. Udviklingen af skak.dk er lagt på is, medens øvrige edb-

systemer skal moderniseres og samkøres. 

 

5. Samarbejdet med Dansk Skoleskak 

går fortsat fint i Sønderjylland. Skolernes skakdag blev igen i år afholdt; denne gang på 

12 skoler med ca. 1450 deltagere alene i Sønderjylland. Sønderjysk Skoleskak har nu 25 

medlemsklubber eller –skoler, og antallet stiger stadig. Sønderjysk skak glæder sig over, 

at mange skoleskakspillere deltager i SGP-turneringerne og i C-rækken. Her er der udvik-

lingspotentiale! 

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke FU og formænd for godt samarbejde. Uanset vi 

lever i en urolig tid, har formandshvervet ikke føltes tungt. 

 

Som alle ved, har jeg nødtvungent også i år fungeret som holdturneringsleder.  Fra ham 

skal der lyde en tak til alle holdledere, som samvittighedsfuldt har indberettet i systemet, 

checket op og sendt en mail, hvis det ikke ville virke. Jeg håber, at jeg har fået fulgt 

rigtigt op – ellers er jeg sikker på, at jeg nok venligt, men bestemt ville få det at vide! 

 

Kai Bjørnskov 
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Oplæg til lederudviklingseftermiddag   25. februar 2012 

 

Tilbud til alle bestyrelsesmedlemmer i 4. HK. 

1. Fælles oplæg og diskussioner af alle nedenstående punkter.  

Hensigt At alle bestyrelsesmedlemmer kender ansvar og forpligtelser ved de forskellige 

poster. 

 

2. Formandens rolle – oplæg ved en formand og drøftelse af, om alle gør/burde gøre 

sådan… 

 

3. Kassererens rolle 

 

4. Næstformandens rolle 

 

5. Sekretærens rolle 

 

6. Ungdomslederens rolle 

 

7. Vigtige poster, som bestyrelsen ikke behøver at besætte: Kaffemand, materialforvalter, 

webmaster, redaktør, turneringsleder. Drøftelser af pligter og ansvar. 

 

8. Hvordan får man den eksisterende bestyrelse og andre poster til at arbejde mest 

effektivt, så de ”daglige” pligter fylder så lidt, at der er tid og overskud til mere 

spændende og krævende ting? 

 

9. Hvordan sikrer man erfaringsudveksling til gavn for os alle?? 

 

Referat af FU-møde 3. december 2011 kl. 10.00, Egernsund 

Ref.: Jacob Buris Andersen 

 

Til stede: Kai C. Bjørnskov (KCB), Jens Carl Pedersen (JCP), Hansjørgen Clausen (HC), 

Susan Clausen, Jacob Buris Andersen 

 

1. Referat fra sidste møde, 20. august 2011 

Referatet godkendt. 

2. Siden sidst 

a. SGP i Haderslev og Tønder er afholdt med succes. Haderslev havde 

deltagerrekord, og det generelle koncept fungerer. 

b. Andre turneringer: Slotsturneringen 2011 er afsluttet med 15 deltagere. 

Sønderborg bymesterskab 2011 har 18 deltagere, og sidste runde spilles d. 6. 

december. Tønders byturnering er afsluttet med 18 deltagere og er omtalt i 

hovedkredsbladet. 

c. KCB har deltaget i formandsmøde mellem 3., 4. og 5. hovedkreds. Mødet 

afdækkede fremtidige samarbejdsmuligheder, og formændene var enige om at 
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foreslå en fælles holdturnering fra 2013. Forslaget skal naturligvis vedtages på 

hovedkredsenes respektive generalforsamlinger. I 4. hovedkreds fremsættes 

forslaget af det samlede forretningsudvalg på generalforsamlingen i februar (jf. 

punkt 12 nedenfor). På formandsmødet blev desuden drøftet juniorsamarbejde 

de tre hovedkredse imellem samt ønsker til administrative systemer og 

turneringsplanlægningsredskaber, og der blev vedtaget en udtalelse om at DSU 

bør lægge mere vægt på breddearbejdet. 

3. Fra HB 26.- 27. november: møde og visionsseminar 

KCB refererede fra sit oplæg på visionsseminaret. Oplægget rummer forslag til 

landskontor, bredde-, senior- og ungdomsarbejde. Et referat af det samlede 

visionsseminar bliver tilgængeligt på DSU’s hjemmeside. 

4. Økonomi (JCP) 

4. hovedkreds har likvide midler for ca. kr. 40.000. Årsregnskabet ser ud til at ville 

fremvise et underskud på ca. kr. 3.000. 

5. Sønderjysk EMT 

Invitation er udsendt. Hovedkredsen støtter turneringen med kr. 2.000. Det 

overordnede reglement for turneringen skal muligvis revideres. 

6. Holdturneringen (KCB) 

En holdturneringsleder mangler stadig og vil blive efterlyst på generalfor-

samlingen. Et nyt turneringssystem er påkrævet. 

7. 4. HK nyt 

Forretningsudvalget udtrykker enighed om at hovedkredsens blad er en 

fremragende udgivelse. 

8. Hjemmesiden 

Nogle tekniske problemer omkring holdturneringen. Webmasteren gør et stort 

arbejde. 

9. Lederuddannelse: oplæg til lokal og begrænset model (KCB) 

KCB præsenterede et forslag hvor samtlige klubbestyrelser i 4. hovedkreds 

inviteres til et lederuddannelsesmøde hvor bl.a. de forskellige bestyrelsesposters 

ansvarsområder vil blive drøftet og afklaret. Forretningsudvalget vil på 

generalforsamlingen undersøge om der er opbakning til forslaget. 

10. Juniorarbejdet (HC og alle) 

Juniorholdturneringen for hovedkredse er afholdt, traditionen tro på Tjele 

Efterskole. Praktiske og økonomiske forhold (transport- og forplejningsudgifter) i 

relation til stævnet diskuteredes. Forretningsudvalget fastholder princippet om at 

deltagelse skal være gratis. C-rækken har afholdt det første stævne hos Bov 

Skakklub. Integration af skoleskakspillere i skakklubberne er en stor udfordring. Et 

nyt ungdomsstævne for Sønderjylland vil blive arrangeret. 

11. Skoleskak (KCB) 

75 nye medlemsskoler er kommet til på landsplan i 2011. 21 skoler i Sønderjylland 

har skoleskak. Kontakten mellem skakklubberne og skolerne er et indsatsområde, 

jf. også punkt 10 ovenfor. Et ophold på Christianslyst for skoleskakspillere og 

forældre er planlagt til juni 2012. Invitationen vil fremgå af Dansk Skole Skaks 

hjemmeside. 

 

http://www.4hk.dk/index.php?activ_menu=1&sprog=dk&modul=nyheder.php&nyhed_funktion=vis_enkelt_side&id=154
http://www.4hk.dk/index.php?activ_menu=1&sprog=dk&modul=nyheder.php&nyhed_funktion=vis_enkelt_side&id=154
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12. Forberedelse af generalforsamlingen (forslag til dagsorden vedlagt) 

Dagsordenen for generalforsamlingen d. 25. februar 2012 blev godkendt. 

Dagsordenen har også været offentliggjort i hovedkredsbladet. 

13. Forslag til nye initiativer 

Ud over det ny ungdomsstævne (jf. punkt 10 ovenfor) og lederuddannelseskurset 

(jf. punkt 9 ovenfor) ingen forslag til nye initiativer. 

14. Næste møde 

25. februar 2012, kl. 11.00 i Vojens med forberedelse af generalforsamlingen som 

eneste punkt på dagsordenen. 

15. Eventuelt 

Forretningsudvalget har modtaget en forespørgsel om hvorvidt det er tilladt for den 

samme person både at være formand og kasserer for en klub. Forretningsudvalget 

er af den opfattelse at det ikke strider mod hovedkredsens vedtægter. 

 

Vedtægtsændringer – vedtaget på sidste generalforsamling. 

 

Vedtægter for Dansk Skak Unions 4. hovedkreds. 

 

§1. Sønderjydsk Skaks formål er at virke for skakspillets udbredelse og udvikling i 

den syd- og sønderjyske landsdel samt i de danske skakklubber i Sydslesvig 
 

§2. Enhver skakklub samt enkeltmedlemmer kan blive optaget i ”Sønderjydsk 

Skak”. Optagelse sker gennem medlemskartoteksføreren. 
 

§3. Generalforsamlingen, der er Sønderjydsk Skaks højeste myndighed, afholdes 

hvert år en lørdag i februar/marts. Den endelige dato fastsættes af det af 

generalforsamlingen valgte forretningsudvalg, herefter benævnt som FU. 
 

A. Formanden indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel FU og samtlige 

klubbers formænd, foranlediger offentliggørelse i vort kredsblad ”Nyt fra 

Sønderjydsk Skak” og lægger indkaldelsen på 4. HKs hjemmeside. 
 

B. Kassereren udsender 14 dage før generalforsamlingen kopi af revideret 

regnskab, forslag til budget for året samt eventuelle forslag til behandling på 

generalforsamlingen. 
 

C. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være modtaget af formanden 

senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 

D. Alle medlemmer af Sønderjydsk Skak har møde- og taleret, men ikke 

stemmeret. 
 

E. Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Kassererens beretning, 

4. Budgetoplæg  
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5. Fastsættelse af kontingent 

6. Sønderjysk Enkeltmands Turnering. 

7. Holdturneringen. 

8. Pokalturneringen. 

9. Ungdomsaktiviteter. 

10. Andre aktiviteter for året. 

11. Indkomne forslag 

12. Valg. 

1) I ulige år vælges formand og et FU-medlem. 

2) I lige år vælges 3 FU-medlemmer. 

3) Hvert år vælges 1 suppleant til FU samt en revisor og en revisorsuppleant. 

4) Formanden vælges direkte, mens forretningsudvalget konstituerer sig, jf. § 5, så 

vidt muligt under mødet, hvorefter resultatet meddeles generalforsamlingen. 

5) Hver klub og hvert medlem af FU har 1 stemme. Et medlem af FU kan samtidig 

repræsentere FU og have stemmeret for en klub. 

6) Formand og kasserer skal være fuldt myndige. 
 

13. Eventuelt 
 

§4. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes såfremt formanden eller 3 

klubber finder det påkrævet. Indkaldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel. 
 

§5. Forretningsudvalget består af formand og kasserer samt 3 FU-medlemmer. FU 

fordeler de øvrige ansvarsområder, sekretær, medlemskartoteksfører, 

holdturnering, pokalturnering, juniorarbejde m. v., efter lyst og evne imellem sig. 
 

A. Formanden repræsenterer Sønderjydsk Skak udadtil, indkalder til FU-møder og 

koordinerer de forskellige aktiviteter. 
 

B. Formand og kasserer er hver især bemyndiget til at optræde på Sønderjydsk 

Skak vegne. 
 

C. Kassereren forestår Sønderjydsk Skaks økonomiske forhold under ansvar 

overfor FU og generalforsamling, opkræver kontingent til DSU og Sønderjydsk 

Skak, samt aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budgetforslag på den 

ordinære generalforsamling. 
 

D. Medlemskartoteksføreren er ansvarlig for medlemskartoteket, herunder 

indberetning til Dansk Skak Union. 
 

E. Revision af regnskabet sker på initiativ af kassereren, mindst en gang årligt. 
 

F. Den af FU valgte turneringsleder er ansvarlig for den årlige holdturnering. 
 

G. Sekretæren forestår udgående korrespondance samt af mødereferater. 
 

H. Den ungdomsansvarlige forestår tiltag for at fremme børne- og ungdomsskak, 

herunder den årlige juniorholdturnering. 
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I. Suppleanten indkaldes, hvis et FU-medlem udtræder i valgperioden eller 

sygemeldes. Suppleanten kan i øvrigt deltage i FU-møderne, dog uden stemmeret. 
 

§6. FU har nedsat en ”Turneringskomite” af kompetente og respekterede 

turneringsledere til at påse at Sønderjydsk Skaks arrangementer afvikles i 

overensstemmelse med de vedtagne regler. Alle klubber kan anvende denne komite 

til turneringskomite ved egne arrangementer. Optagelse i denne sker på initiativ af 

FU. 
 

§7. FU foranlediger den årlige holdturnering afholdt og finder en eller flere 

turneringsledere for denne. 
 

§8. Der afholdes hvert år Sønderjysk Enkeltmandsturnering, hvor den sønderjyske 

mester kåres. På generalforsamlingen fastsættes spillestedet 2 år frem. 
 

§9. FU arrangerer hvert år en pokalturnering, hvor klubhold kvalificerer sig til 

DSU´s pokalfinale. Tidspunkt for pokalturneringen, ca. 4 uger før pokalfinalen 

som afholdes pinsedag, fastlægges på årets generalforsamling 
 

§10. Ændring af Sønderjydsk Skaks s vedtægter kan kun vedtages med 2/3 

stemmeflertal. Ændringsforslag skal være FU i hænde senest 15. januar. 
 

§11. ”Sønderjydsk Skak” er undergivet de almindelige bestemmelser i Dansk Skak 

Union. 
 

§12.. Ved opløsning gælder samme regler som i Dansk Skak Union. 
 

Vedtægternes historie. 

Oprettet d. 7. august 1927 

Ændret d. 22. september 1929 

Ændret d. 5. oktober 1930 

Ændret d. 5. april 1964 

Ændret d. 23. august 1969 

Ændret d. 28. august 1982 

Ændret d. 15. februar 1986 

Ændret d. 13. februar 1999 

Ændret d. 26. februar 2006 

Ændret den 26. februar 2011 

 

 

Bilag: 

1. Regler for Sønderjysk Enkeltmands Turnering. (Vejledning for arrangøren 

findes i arkivet. I følges øvrigt regler for koordinerede turneringer) 

2. Regler for Holdturneringen. (Findes på hjemmesiden ved holdturneringen) 

3. Regler for Pokalturneringen (Skakhåndbogen.) 
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Holdturneringen 

 

C-rækken er efter 2 stævner i Bov og Ha-

derslev afsluttet. Bovs jubniorer blev en 

sikker vinder af rækken, da de vandt begge 

runder. Jeg har fundet følgende på Bovs 

hjemmeside: 
 

Bovs juniorer sikker vinder af 

juniorrækken. 
 

Bovs bedste juniorhold vandt i dag suve-

rænt også andet og sidste stævne i C-ræk-

ken (juniorrækken), der i dag blev afviklet 

i Haderslev. Bovs hold bestod af Max 

Neuendorf, Dorian Gutschenreiter, Ben-

jamin Isler, Paul Göttsch og Donato Gut-

schenreiter. Bovs 2. hold havde det i dag 

svært og scorede kun1,5 point, men da hol-

det udelukkende består af nybegyndere er 

der håb forude. 

I dagens afdeling blev stillingen i toppen: 
 

1. Bov 5   17  

2. Tønder   13,5 

3 Haderslev  10,5 
 

og i den samlede stilling efter de 2 

stævner: 
 

1. Bov 5   34,5  19 MP 

2.-3. Haderslev  23,5  12 

2.-3. Tønder  23,5  12 

4. Vojens   19,5 

5. Ribe     9,5    4 

6. Bov 6     9,5       3 
 

De ikke færdigspillede rækker behandles 

kort, da der er spillet en runde mellem det 

tidspunkt jeg skriver, og den dag bladet 

udkommer. De øjeblikkelige stillinger skal 

derfor findes på DSU’s og 4 HK’s 

hjemmesider. 
 

I 1. division, hvor Bov spiller trak 

Århus/Skolerne 2 sig inden mødet mod 

Bov. Det betyder, at alle resultater udgår, 

men de enkelte kampe rates. Det er svært 

at sige, hvad det betyder for Bov, men det 

er ikke godt for Esbjerg, som havde vundet 

7½-½ over Århus/Skolerne. 
 

I 2. division ser det ud til, at begge 

hovedkredsens hold forlader rækken. 

Haderslev ligger på førstepladsen, men alt 

afgøres sikkert i sidste runde, hvor 

Haderslev møder rækkens nummer 2. Ribe 

ligger sidst og er 4½ point fra den 

frelsende 6. plads. Da Århus/Skolerne har 

trukket sig, aflyses den ekstra kamp om at 

undgå nedrykning mellem de 2 6’ere fra 2. 

div 3 og 2. div 4. 
 

I mesterrække 1 er Tønder på vej tilbage i 

2. division. Holdet skal bare placere sig 

bedre end Gråsten og Haderslev 2, da et 

hold fra 4. HK rykker op. De 2 klubber er 

8½ og 11½ point efter. Tønder sætter dog 

alt ind på at vinde rækken, så oprykningen 

er reel. 

Haderslev 2 ligger sidst og ligner en 

nedrykker, mens Gråsten ligger på en 6. 

plads med 3 andre hold indenfor +/-  ½ 

point. Gråsten mener selv, at de klarer sig. 
 

Bov 2 har vundet A-række gruppe 1. Det 

betyder, at de skal spille oprykningskamp. 
 

Slutstillingen: 

1. Bov 2   12½ 

2. Alssund     9 

3. Bov 3     7½ 

4. Gråsten 2    6½ 

5. Løgumkloster    4½ 
 

Vojens har vundet A-række gruppe 2. De 

skal møde Bov i omkampen, som skal 

forventes spillet den 4. marts. 

Oprykningskampene er selvfølgelig meget 

spændende. Det er knald eller fald kampe 

altid. Jeg synes imidlertid også, at det er 

spændende om holdene vil rykke op i 

mesterrækken og spille med 8 spillere, 

samt risikere søndagskampe. 
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Bovs holdning til spørgsmålet er uafklaret 

og Svend Erik Kramers indlæg kan læses 

andetsteds i dette blad. Jeg kender ikke 

holdningen i Vojens. 
 

Slutstillingen: 

1. Vojens    12½ 

2. Vamdrup  12 

3. Springeren 3  11 

3. Kolding 2  11 

5. Aabenraa  10½ 

6. Kolding 3    3 
 

Gruppen har været utrolig tæt, som 

slutstillingen viser. 5 hold inden for 2 

point. 

Det pudsige er, at begge grupper vindes 

med 12½ point. Det skal dog siges, at Bov 

har fået sine point i 4 kampe (over 3 point i 

snit), mens Vojens har spillet 5 kampe (2½ 

point i snit) 
 

Ribe 2 blev nummer 2 i A-række gruppe 

3,  kun 1 point efter vinderen fra Varde. 

Ribe tabte indbyrdes opgør med 1½-2½. 
 

I B-rækkerne spiller 4 hold mod hinanden 

og mødes 2 gange. 
 

I B-rækken gruppe 1 kom følgende 

meddelelse fra turneringslederen: Gråsten 

Skakklub meddeler, at man ikke kan stille 

hold til det afsluttende stævne den 13. fe-

bruar i Bov. 

I medfør at turneringsreglementets §9B 

henvises Gråsten til sidstepladsen i grup-

pen, og holdets tidligere kampe udgår. 
 

Slutstillingen i B-række gruppe 1: 

1. Bov 4   11 

2. Oversø-Frørup    7 

3. Alssund 2    6 

4. Gråsten 3    0 
 

Bov er suveræn vinder af rækken – eneste 

smutter var 1. rundes knebne nederlag til 

Oversø-Frørup. 
 

 

I B-rækken gruppe 2 har Tønder 2 

vundet med 18 point. Lidt pudsigt er det, at 

det er efter 3 gange 4-0 og 3 gange 2-2. 

Mere sjovt bliver det, hvis man sammen-

ligner Kaj Elkjær Larsens resultater med 

holdets – når Kaj vinder, så vinder holdet 

4-0 og når han spiller remis, så bliver 

resultatet 2-2. Kaj har ikke tabt i år, så det 

har Tønder 2 heller ikke. 

Vojens kom også igennem med 3 sejre og 

3 uafgjorte. 
 

Slutstillingen i B-række gruppe 2: 

1. Tønder 2   18 

2. Vojens 2   15 

3. Haderslev 3    8½ 

4. Tønder 3     6½ 
 

I B-rækken gruppe 3 er Ribe 3 eneste 

hold fra vores hovedkreds. De fik en flot 

andenplads. 
 

Slutstillingen i B-række gruppe 3: 

1. Varde 4   15 

2. Ribe 3   13 

3. Helle 2   10 

3. Esbjerg 4  10 

 

 

Lad os nu få ryddet op i rækkerne, så 

holdene spiller, hvor de hører hjemme. Det 

er ikke specielt spændende at vinde 4-0 

over et hold, hvor samtlige modstandere 

har 3-400 ratingpoint mindre. Det er endnu 

mindre sjovt at tabe 0-4.  

Da jeg selv er Tønderspiller, vil jeg pege 

på Tønder 2 – de hører ikke hjemme i B-

rækken, som er den laveste række for 

voksne spillere.  

Tønder 2 og flere andre hold bør rykke op. 

Fra B-rækken til A-rækken og fra A-ræk-

ken til M-rækken. Det er ødelæggende for 

holdskakken at 4-0 er et normalt resultat.  

 

Vi vil have spænding!! 
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77 til juleskak i Vojens 

Af Karl Posselt 

 

Stor tilslutning til Jule-SGP-turneringen 

i Vojens den 28. december 2011. 

Allan S. Hermannsen blev turnerings-

vinder. 

Turneringstabeller kan ses på www.voj-

ensskakklub.dk/Nyheder/Resultatabeller

.pdf 

Selv om enkelte tilmeldte blev influen-

zaramt og faldt fra i sidste øjeblik blev 

4. afdeling af SydGrandPrix/Vojens 

Juleturnering gennemført med i alt 77 

deltagere. 

En hurtigturnering i Vojens mellem jul 

og nytår har efterhånden en 39-årig hi-

storie, og der er ingen tvivl om, at tids-

punktet er attraktivt for mange skak-

spillere fra fjern og nær. 

Desuden har SGP-konceptet vist sig 

som en succes. Muligheden for at skole-

skakspillere kan være med har også vist 

sig som et aktiv, og det er en fornøjelse 

at opleve, hvordan de børn, der er be-

gyndt i skoleskakgruppen efterhånden 

begynder at gøre sig stærkt gældende i 

de traditionelle ratingbaserede "klasser" 

- herunder også blandt præmietagerne. 

Det lover godt for fremtiden. 

Det pæne deltagerantal gav mulighed 

for at danne "rene" klasser, så ingen 

endte som kanonføde for langt højere 

ratede modstandere. 

Udover dramatikken på brættet fik tur-

neringen et dramatisk intermezzo, da en 

brandalarm pludselig gik i gang i spille-

lokalet. Det var uden grund, men støjen 

var så øresønderrivende, at turnerings-

deltagerne alligevel strømmede ud i det 

fri - som det sig hør og bør i en sådan 

situation. 

Mestergruppen med i alt 10 deltagere 

blev vundet af Allan S. Hermannsen 

(Haderslev). Allan undgik tabspartier og 

opnåede 5½ points i mestergruppen, 

hvor ratinggennemsnittet var på 2067. 

Den anden præmieplads gik til Ivan 

Sørensen (Evans) med 4½ points. 

I 1. klasse var der 13 deltagere. Her 

delte Christian Karstensen (Tønder), og 

Børge Schrøder (Haderslev) første-

pladsen med hver 5 points (en anelse 

bedre korrektion til Christian). 

Den tredie præmieplacering deltes 

mellem Anders Christensen (Varde) og 

Lars Wisler Pedersen (Grindsted) med 

hver 4½ points. 

I 2. klasse var der 11 deltagere. Det end-

te med dødt løb mellem Hansjørgen 

Clausen (Gråsten) og Erik Pontoppidan 

(Evans) med hver 5½, mens Farzam 

Firooznia (Evans) opnåede 5 points på 

3.-pladsen. 

Der var 9 deltagere i 3. klasse, som blev 

overordentlig jævnbyrdig i toppen. 

Jesper Brogaard Nissen (Grindsted) 

opnåede i alt 5 points, og det rakte til en 

udelt gruppesejr, mens der var bunke-

bryllup på 2.-pladsen, hvor Broder Pe-

tersen (Alssund), Bent Thomsen (Hejls), 

Sebastian Gråbæk (Gråsten) og Tommy 

Hansen (Springeren) alle scorede 4½. 

4. klasse var en 8-mands alle-mod-alle 

gruppe. Her var 3 spillere ret suveræne, 

og placeringerne blev afgjort i de ind-

byrdes kampe mellem disse. 

I sidste runde afgjorde Jacob Bjørnskov 

(SK1968) sagen til til fordel med en sejr 

over Max Neuendorf (Bov) og blev 

gruppevinder med hele 6 points! 

Asbjørn Sørensen (Evans) delte 2.-

pladsen med Max Neuendorf. De fik 

begge 5½ points. Indbyrdes vandt 

Asbjørn over Jacob, Max slog Asbjørn, 

og Jacob endte som nævnt med en 

gevinst over Max. 

Endelig var der en skoleskakgruppe 

med et imponerende deltagerantal på 26. 

http://www.voj-ensskakklub.dk/Nyheder/Resultatabeller.pdf
http://www.voj-ensskakklub.dk/Nyheder/Resultatabeller.pdf
http://www.voj-ensskakklub.dk/Nyheder/Resultatabeller.pdf
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Her distancerede 3 spillere alle de øv-

rige og delte præmiepladserne med flot-

te 6 points af 7 mulige. Frederik Borg 

Schweizer (Evans) havde den bedste 

korrektion efterfulgt af Benjamin Isler 

(Bov) og Martin Lorenzen (Tønder). 

De næste pladser gik til Filip Holm 

(Hinnerup) med 5 points og Thorbjørn 

Møller (Vojens) med 4½ points. 

For nybegynderne eller de knap så ru-

tinerede kan en sådan turnering være en 

barsk oplevelse, men alle hobbies kræ-

ver lærepenge, og det er nødvendigt at 

lære at tabe uden at miste modet, men 

tværtimod fortsætte træningen for at 

blive bedre i forhold til konkurrenterne. 

Adskillige forældre fulgte skoleskak-

spillernes håndtering af brikkerne i løbet 

af dagen. Alle gjorde naturligvis deres 

bedste, og da sidste runde var slut, blev 

alle spillere honoreret med en pokal som 

erindring om deltagelsen. 

 

 

 

Her ses nogle af de 26 skoleskakspillere 

i Vojens – foto klippet fra lokalavisen 

budstikken. 

I have a dream 

 

I sidste blad havde jeg en leder med sam-

me overskrift. Jeg fik 2 reaktioner på le-

deren.  

Den gamle lærer Erik Asmund var ude 

med den røde rettepen, og gjorde mig 

opmærksom på, at den Martin Luther, jeg 

omtalte i lederen, var Martin Luther King.  

Selvfølgelig har Erik ret, det har vi lærere 

jo, når vi retter, Jeg manglede et King. 

Desuden gjorde Erik mig opmærksom på, 

at jeg til enhver tid må klippe fra Gråstens 

hjemmeside.  

Jeg går ikke ud fra, at der er nogen klub-

bers hjemmesider, jeg ikke må klippe fra. 

Den anden reaktion kom fra Karl Posselt. 

Han beklagede, at han ikke havde fået 

sendt mere, men at der stod meget i aviser 

og lokalaviser. 

Jeg svarede, at jeg jo hverken får Jyske-

Vestkysten fra Vojens eller lokalaviserne. 

Derefter sendte han en masse links, som 

viser skaklivet i Vojens i lokalaviserne. 

I Vojens er man ikke i tvivl om, at der 

findes en levende skakklub. Det er noget 

andre klubber kan lære af – Hvis man skal 

have nye medlemmer, så må områdets 

befolkning vide, at der er en levende og 

interessant skakklub.  
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Vojens skakklub i lokalaviserne. 
 

Juleturneringen i Vojens har været omtalt i 

JyskeVestkysten og 2 lokalaviser. Det er at 

lave 1 pressemeddelse og sende den til 

aviserne – gerne med et billede, da det 

øger sandsynligheden for at læserne ser 

den. 

Jeg ved, at Niels Falsig i Tønder har rigtig 

god kontakt med en af lokalaviserne og 

jævnligt sætter partier eller opgaver i 

avisen.  

Hvis andre klubber har gode tip mht. 

pressearbejdet, så hører jeg gerne fra dem, 

så jeg kan give tippene videre. 

Jeg hører også gerne fra klubber, når de 

har noget i lokalaviserne – jeg får dem jo 

ikke. 

 

Tidligere i år har følgende været bragt i 

Budstikken i Vojens: 

 

 

 

På billedet overvejer Kai Bjørnskov sit 

næste træk 

Én mand mod 16 gav 12 sejre. 
 

Kai C. Bjørnskov udfordrede op til 30 

skakspillere på én gang. 16 tog imod 

udfordringen 

I forbindelse med fejringen af Vojens Råd-

huscenters 7 års fødselsdag søndag den 16. 

oktober 2011 var der blandt mange andre 

aktiviteter også simultanskak. Kai C. 

Bjørnskov udfordrede op til 30 skakspil-

lere - og 16 børn og voksne i alle aldre tog 

imod udfordringen. Lige så mange nøjedes 

med at kigge på. 

Efter to en halv times spil var alle partier 

afsluttet og resultatet kunne gøres op. Da 

havde Kai C. Bjørnskov vundet 12, spillet 

to uafgjort og tabt to partier. 

Tabspartierne var imod Finn Nielsen og 

Palle Gejl Jørgensen, mens Mogens K. 

Larsson og Karl Posselt stod for 

remisserne. 

Rådhuscentret sponsorerede arrangemen-

tet, og efter afslutningen kunne der derfor 

uddeles gavekort til de spillere, der efter 

Kai C. Bjørnskovs vurdering havde præ-

steret bedst. 
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Skolernes skakdag. 

 

Dansk skoleskak prøver at gøre dagen 

inden vinterferien til skolernes skakdag, 

ligesom dagen inden efterårsferien er 

motionsdag. 

Dansk skoleskak har gjort et kæmpe 

arbejde for at få skak på skemaet. De har 

fundet undersøgelser, som viser at skak 

gavner børns koncentrationsevne og 

færdigheder i specielt matematik. Det har 

gjort budskabet meget nemmere at sælge 

overfor skolebestyrelsen og lederne. 

De har ved hjælp sponsorrater fra bl.a. fø-

devareministeriet og EU, foræret skolerne 

brætter og brikker. 

De sørgede for, at skolerne kunne sende 

lærere på kursus, hvor de fik programmet 

for skolernes skakdag serveret på et sølv-

fad. Sådan noget kan lærere godt lide.  

Alt var forberedt til en succes, og det blev 

det! 

7000 elever spillede 30.000 partier og 

flyttede 1 million brikker. 

Programmet var lavet, så der var noget for 

nybegyndere og noget for øvede. 

Bondeskak for begyndere og almindelig 

skak for de øvede. Actionskak for alle. 

Actionskak kan også anbefales som en 

sjov afslutning på et arrangement. 
 

Her spiller Sara og Heidi fra 3. klasse på 

Kruså skole bondeskak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater fra SGP 5 i Vejle 

Af Kasper Jerwiarz 
 

Femte udgave af SydGrandPrix blev i dag 

spillet i Evans, Vejle.  

I turneringen deltog 67 deltagere fordelt på 

8 spillere i Mester-klassen, 15 spillere i 1. 

klasse, 13 spillere i 2. klasse, 6 spillere i 3. 

klasse, 5 spillere i 4. klasse og ikke mindst 

20 spillere i Skoleskak-klassen. 
 

Samlet stilling – med 4. hk-briller. 
 

Jeg har kigget på Ewans hjemmeside og 

bemærket følgende: 

Christian Karstensen, Tønder vandt 1. 

klasse med 6 point i 7 kampe. 
 

Cirka halvdelen af samtlige spillere 

kommer fra Ewans. 
 

Kun de 4 bedste resultater tæller i det sam-

lede resultat, og er derfor taget med her. 
 

Samlet fører Allan Hermansen, Haderslev 

M-rækken med 51 GP-point. 
 

 Christian Karstensen, Tønder fører 1.-

klasse med 55 GP-point. 
 

Hansjørgen Clausen, Gråsten fører 2. 

klasse med 49 GP-point. 
 

Tommy Hansen, Springeren fører 3. klasse 

med 48 GP-point. David Gutchenreiter, 

Bov er nummer 2 med 42 GP-point, men 

han har kun spillet 3 runder, så næste 

runde tæller også fuldt for ham. 
 

Max Neuendorf, Bov fører 4. klasse med 

64! GP-point. 
 

Skoleskaksklassen føres af Frederik 

Schweizer, Ewans med 56 GP-point. 

Benjamin Isler, Bov er nummer 2 med 46 

point, men Benjamin har kun spillet 3 

runder. 
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Grænseoverskridende skak 

Niels Falsig, Tønder. 

 

Samarbejdet over grænsen i det vestlige 

Sønderjylland udvikler sig stille og roligt. 

Det sker i øjeblikket især på 3 områder.   

 

Grenzturneringen  kører på andet år. Det 

er en koordineret turnering over 7 runder, 

der afvikles på skift i Leck, Løgumkloster 

og Tønder. Indtil videre har den ikke slået 

helt igennem i de to største klubber, men 

vi tror det kommer. Sidste år vandt Helge 

Andersen foran Christian Karstensen, beg-

ge Tønder, med Michael Neumann, Leck 

på tredjepladsen. I år ser det efter 5 runder 

også ud til at blive dobbeltsejr til Tønder 

med Peter Jordt og Christian Karstensen 

som de mest oplagte bud. De trues nu kun 

af en tredje Tønder-spiller, Niels Falsig.  

Turneringen er anderledes på den måde, at 

den strækker sig over det meste af sæsonen 

med ca en måned mellem hver runde. 

Spillere udefra er meget velkomne i næste 

års udgave. 

 

GrenzGrandPrix  er nyt i år. Den afvikles 

også på skift i Leck, Løgumkloster og 

Tønder.  Der spilles 10 minutters skak, 

hvis spillerne har omtrent samme rating, 

og ellers med tidsforskydning, så det bliver 

en form for handicapturnering. Efter de 3 

første afdelinger har 17 spillere været med 

mindst en gang. Indtil nu har kun Marco 

Hansen, Bov (og tidligere Leck), deltaget 

udefra, men andre og flere er naturligvis 

velkomne. 

Der er 10 afdelinger, hvor de 7 bedste 

resultater tæller. 

 

Holdsamarbejde. 3 spillere fra Tønder og 

en fra Løgumkloster spiller med på for-

skellige Leck-hold. Omvendt spiller Lecks 

Michael Neumann for 3. år på Tønders 

førstehold, mens Leck-formanden Harald 

Eis er topscorer på Tønders andethold. 

Tønders juniorhold har også haft glæde af 

at kunne supplere sig med to unge fra Leck 

til begge stævnerne i C-rækken.  

Holdsamarbejdet vil nok blive udvidet en 

smule i de kommende år, men næppe så 

meget, at vore hold i Tønder taber profilen 

som danske hold fra den 

sønderjyske Vesteregn. 

 

Kemien mellem de 3 

klubber er god på alle 

planer, og jeg tror godt, 

jeg også på andres vegne 

kan sige, at vi nyder 

samværet med hinanden.  

  

 

 

 

 Sidste års opgør mellem 

Michael Neumann og 

Helge Andersen i Grenz-

turneringen i Leck – 

partiet endte remis. 
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Bov i 1. division 

Svend Erik Kramer 

 

Der er julepause, og vi er næsten halvvejs 

gennem sæsonens holdturnering, så der er 

tid at gøre en foreløbig status. Er det gået 

som forventet, og hvordan ser 

perspektiverne for resten af sæsonen ud? 

 

1. divisionsholdet var nyoprykkede og TL 

havde planlagt det således, at vi i de første 

2 kampe skulle møde de to nedrykkere fra 

Skakligaen Nørresundby og Nordre. Hård 

kost og som kunne gøre, at vi i starten ville 

kunne komme til at halte efter de øvrige 

hold i tabellen. Men sådan skulle det gud-

skelov ikke gå, vi vandt en smule over-

raskende den første kamp mod Nørre-

sundby med 4½-3½, derefter var selvtil-

liden helt i top inden opgøret mod rækkens 

absolutte favorit Nordre, Århus. Vi tabte 

desværre alt for stort 1½-6½. Længe så det 

ud som om, nederlaget kunne blive på ac-

ceptable 3-5, men for en gangs skyld svig-

tede koncentrationen helt, og det blev næs-

ten til et kollektivt kollaps. Så var vi tilba-

ge på udgangspunktet inden opgøret i 3. 

runde mod Esbjerg, normalt en lige kamp i 

hvert fald efter styrketallene, men det lyk-

kedes os at vinde en forholdsvis sikker sejr 

på 5-3. I øjeblikket indtager vi 5. pladsen 

med 11 point, men ligger faktisk relativt 

noget bedre, i det vi som nævnt har mødt 

de klart sværeste modstandere af alle hold, 

bl.a. mangler vi også at møde rækkens ab-

solutte bundhold. Inden starten havde vi 

nok 50% chancer for at blive i rækken, og 

de chancer er nok steget yderligere nogle 

pct., her efter de 3 første kampe. Men, vi 

skal naturligvis blive ved med at bevare 

fokus, for der er ingen lette modstandere i 

1. division, der er 2000+ spillere helt ned 

til bræt 8 på stort set alle hold. 

 

Reserverne højere op i rækkerne? 
 

Efter 1. holdets oprykning til 1. div. er der 

blevet langt ned til vort 2. hold i A-rækken 

og dermed til reserverne. I Bov har vi i 

ganske mange år ikke været interesserede 

i, at 2. holdet skulle spille højere end A-

rækken primært grundet søndagskampe i 

Mesterrækken. Desuden vil der også være 

forbundet med ret store transportomkost-

ninger at spille 2. holdet op i f.eks. M-2, 

hvor modstanderne jo næsten alle i denne 

sæson kommer fra 5. HK. Vi kunne sag-

tens spille 2. holdet helt op i endda M-1 

uden problemer, men dels ville det som 

sagt være forbundet med et stort arbejde 

omkring søndagskampe, dels ville det 

påføre klubben en merudgift på 3-4.000 kr. 

blot i transportudgifter. 

Vi har naturligvis med interesse konsta-

teret at M-2 er gået over til hverdagskam-

pe, men savner naturligvis 4. HK´s islæt i 

rækken? Klubben skal derfor endnu en-

gang opfordre FU til at arbejde for at opde-

le M-2 i en nord- og sydgruppe med hver 4 

hold, der ligesom A- og B-rækken spiller 

dobbeltrunder og den 7. kamp er så mel-

lem de 2 vindere om oprykning til M-1. 

Geografisk er 4. og 5. HK jo blevet et stort 

område, hvor afstandene er store, derfor vil 

en sådan løsning være i alles interesse.  

Bovs ambition er naturligvis at vore hold 

spiller i de rækker, hvor de sportslig hører 

hjemme, men FU må naturligvis også 

planlægge turneringen så holdene fra 4. 

HK´s yderområder  ikke får uforholds-

mæssige store transportudgifter. Chancen 

havde man, da man lavede den nye hold-

turnering sammen med 5. HK, men mulig-

heden blev desværre forpasset.  

Derfor spiller Bov også i årets holdturne-

ring kun med spillere i A-rækken fra nr. 14 

og nedad på styrkelisten og ikke som ville 

være naturligt fra nr. 9. Så vort 2. hold er 

reelt vort 3. hold, men faren består jo i, at 
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holdet faktisk alligevel vinder A-rækken, 

så må vi tage den derfra. 
 

De 2 partier fra Bovs holdkampe er 

kommenteret af Svend Erik Kramer. 
 

Torsten Lindestrøm -Kaj Reinecker 

1. div. Bov, 2011 

1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥f4 c5 4.d5 

£b6 5.¥c1 e6 6.f3 ¤f6 7.e4 [Min 

teoribog siger 7.c4 exd5 8.cxd5 c4 

9.e3 £a5+ 10.¤c3 b5=] 7...exd5 

8.exd5 ¥e7 9.¤a3 d6 10.¤c4 £c7 

11.a4 0–0 12.¤e2 ¥f5 13.¤c3 a6 

14.¥d3 ¥xd3 15.£xd3 ¤bd7 16.0–0 

¤e5 17.¤xe5 dxe5 18.f4? lidt for 

ambitiøst [Bedre 18.¤e4 c4 19.¤xf6+ 

¥xf6 20.£e4 ¦ad8=] 18...¦ad8! Og 

hvid er straks i problemer 19.£c4 ¦fe8 

20.¥e3 ¥d6 21.f5 e4! 22.¥g5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bedste chance [22.h3 £e7 23.¦f2 

£e5µ] 22...¥xh2+ 23.¢h1 ¥e5 

24.¥xf6 ¥xf6 25.¤xe4 ¥d4?! 

[25...¥xb2! er måske endda stærkkere 

f.eks. 26.¦ae1 £e7 27.¤xc5 £xe1 

28.¦xe1 ¦xe1+ 29.¢h2 ¥e5+ 30.g3 

¦c8–+] 26.¦ae1 £e7 27.f6?! [27.g3 

£d7 28.c3 ¥e5³ var nok sidste chance 

for at holde partiet] 27...£e5–+ 28.g4 

b5 29.axb5 axb5 30.£xb5 £xd5 

31.£b3 £xb3 32.cxb3 Heller ikke 

dronningambytningen gav aflastning 

32...¦e6 33.¤c3 ¥xf6 34.¦xe6 fxe6 

35.¤e4 ¥d4 36.¦d1 ¦b8 37.¦a1 ¦xb3 

38.¤g5 ¦b8 39.¤xe6 ¥xb2 40.¦a7 

¦c8 41.¢g2 c4 42.¢f3 c3 cool til det 

sidste 0–1 
 

Dennis Schwarz – Holger Schmidt 

A-rækken, 2011 

1.e4 d6 2.d4 c6 3.¥e3 g6 4.£d2 ¥g7 

5.f3 ¤f6 6.¥h6? Ups - en klassisk fejl 

i den slags stillinger   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6...0–0? Sort ser ikke sin store 

mulighed [6...¥xh6! 7.£xh6 £b6! 

8.£e3 £xb2 9.£c3 £c1+µ] 7.h4? Hvid 

har heller ikke opdaget faren 7...¤h5 

[7...¥xh6! ja, nu kan vi alle se det 

8.£xh6 £b6 9.b3 £xd4 10.c3 £c5 

11.h5 ¤xh5µ] 8.¤e2 Så er hvid tilbage 

på sporet 8...e5 [8...¥xh6 9.£xh6 £b6 

10.b3±] 9.g4 ¤f6 10.h5!? friskt spillet 

[selv om 10.¥xg7 ¢xg7 11.h5± strengt 

taget er bedre] 10...¤bd7? 

[10...¥xg4!? 11.¥xg7 ¥xf3 12.¥xf6 

£xf6 er vel sorts bedste mulighed, 

men ikke helt godt] 11.hxg6 fxg6 

12.¥xg7 ¢xg7 13.£h6+ ¢f7? OK 

partiet er nok tabt, men [13...¢g8 

14.¤d2 ¦f7 havde været et muligt 

forsvar] 14.g5 exd4 15.gxf6 ¤xf6 

16.¤xd4 £b6 17.¤b3 ¥e6 18.¤c3 

¦h8 19.0–0–0 ¦ad8 20.¤d4 ¥c8 

21.¥c4+ ¢e7 22.£g7+ 1–0  
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Sønderjysk EMT 2012. 

 

Debatindlæg. 

Erik Asmund. 
 

Årets udgave af SEMT foregår hos Skak-

klubben Alssund i Sønderborg og be-

gyndte i aften, 17. januar. 

Trods en positiv og velformuleret “op-

sang” fra redaktøren af Sønderjysk Skak, 

november 2011, er tilslutningen igen i år 

alt for ringe - såvel antalsmæssigt som 

styrkemæssigt - og igen klart lokalt 

præget. 

24 spillere har meldt sig. Heraf 11 fra 

Alssund, 6 fra Gråsten og 1 fra Tønder 

(han bor i Kollund). Derudover 2 fra 

Aabenraa, 2 fra Vojens, 1 fra Haderslev 

(han bor i Aabenraa) og 1 fra Løgumklos-

ter. 

Man må håbe, at alle deltagerne får en god 

turnering - og skulle nogen fra 4. hoved-

kreds ellers være interesseret, så kan resul-

tater og stillinger følges på Alssunds hjem-

meside. Og da Karsten Fyhn har “nøgle” 

til 4. hk.´s egen side, så vil man også kun-

ne følge med der. 

Tanker vedrørende klublivets afblomstring 

i 4. hk. og Sønderjysk Skak´s evt. frem-

tidsvisioner sættes lidt i relief, hvis man 

ser et glimt tilbage på nærværende
*)

 hjem-

meside, hvor jeg for et par dage siden kun-

ne berette om Evans i Vejle, der har 74 

deltagere i egen klubturnering. 
 
*)

 Der henvises til Gråsten skakklubs hjem-

meside. (Red.) 
 

Jeg håber, at dette indlæg og den snak der 

er blandt nogen af de mest aktive turne-

ringsspillere i Sønderjylland fører til noget 

hos FU og generalforsamlingen. 

Vi har ikke en storklub, som kan samle de 

stærke spillere til en turnering. SEMT bør 

være vores samlingspunkt.            Red. 

 

Turneringen. 

 

Kampen om det sønderjyske mesterskab, 

som spilles i Sønderborg, er ca. halvvejs. I 

skrivende stund er der spillet 3. runder, og 

4. runde spilles mens bladet bliver trykt. 

Den aktuelle stilling kan derfor findes på 

hovedkredsens eller Alssunds hjemmeside. 

Karsten Fyhn gør et stort arbejde, da han 

hurtigt lægger referat fra de enkelte runder, 

samt resultater og samtlige partier ud på 

nettet. 

Der er 24 deltagere fordelt på 3 grupper. 

Fordelingen på klubber kan ses i debatind-

lægget.  

I mesterskabsklassen er forhåndsfavorit-

terne til mesterskabet er de 3 mesterspil-

lere: Helge Andersen, Tønder (2032), 

Allan Hye, Haderslev (2004) og den lokale 

Jens Nording (1991). 

Basis 1 tegner på forhånd meget spæn-

dende, idet der er under 200 i forskel mel-

lem højest og lavest ratede. 

De 4 spillere med over 1400 må anses for 

favoritter i basis 2. 

 

Den store overraskelse i 1. runde af det 

Sønderjyske Mesterskaber stod Bent Boj-

sen for, da han i kompliceret parti vandt 

over Allan Hye. En anden overraskelse 

var, at Hansjørgen Clausen spillede remis 

mod Jens Nording. 

I 2. runde af SEMT vandt de 3 ratingfa-

voritter, Helge Andersen, Allan Hye og 

Jens Nording deres partier i mesterklassen. 

I 3. runde vandt Helge Andersen over 

Karsten Fyhn, som blev udspillet i 

slutspillet. I opgøret mellem Jens Nording 

og Allan Hye var der en bonde, der plud-

selig faldt og det gav Jens sejren. Bent 

Bojsen vandt i angrebsstil med kvalitets-

offer over Erik Holm Petersen. 
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Topstillingen efter 3 runder: 

 

Mesterskabsklassen: 

1. Helge Andersen, Tønder 3 

2. Bent Bojsen, Gråsten 2½ 

2. Jens Nording, Alssund 2½ 

 

I 4. runde mødes de 2 ratingfavoritter 

Helge og Allan, samtidig med at Bent og 

Jens mødes.  

 

Basis 1 flyder lidt, da 2 partier er udsat. 

Karl Posselt, Vojens, Uwe Hansen, Åbenrå 

og Erik Asmund, Gråsten har alle 2 point 

og fører. De kan dog overhales af Jesper 

Kallesen og Ste-Olof Jansson, Alssund, 

som begge har 1½ point + et udsat parti. 

Erik Asmund har spillet forud og vundet 

sit parti fra 4. runde. 

 

Basis 2: 

1. Scot Wolfgang Jensen, Alss. 2½ 

2. Karl Martin Kristensen, Løg. 2+u 

2. Susan Clausen, Gråsten 2+u 

 

Partier. 

 

Allan Hye er kommet skidt fra start, idet 

han har tabt i både 1. og 3. runde. I første 

runde spillede Allan mod altid farlige Bent 

Bojsen, og det gik ikke stille af. 

 

Allan Hye - Bent Bojsen 

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 Budapestergam-

bitten, en gammel romantisk gambit. 

Hvid skal passe meget på, da der er 

mange fælder. 3.dxe5 ¤e4 Fajaro-

wiczvarianten - mere normalt er 3. -, 

Sg4. 4.¤f3 ¤c6 5.a3 Her tror jeg, at 

Allan blander et par varianter, som 

hver for sig giver hvid fordel. 5...d6 

6.exd6 ¥xd6 7.g3? Den afgørende 

fejl, selv om trækket ser naturligt ud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7...¤xf2! 8.¢xf2 ¥xg3+ 9.hxg3 £xd1 

10.¤c3 £d8 11.¥g5 f6 12.¦d1 ¥d7 

Afvikler til et vundet slutspil. [12...£e7 

13.¤d5 £f7 14.¥f4 ¤e5 Bedre, men 

også mere kompliceret.] 13.¥h3 ¥xh3 

14.¦xd8+ ¦xd8 15.¥xf6 gxf6 16.¦xh3 

¤e5 17.¤d5 ¤xf3 18.¢xf3 0–0 

19.¤xc7 ¦c8 20.¤b5 ¦xc4 21.¤c3 

Ellers spiller sort tårnet til c2. 21...¦d8 

22.¦h5 a6 23.¢e3 b5 24.¤d5 ¢g7 

25.¤f4 ¦d6 26.¦f5 ¦c2 27.g4 ¦xb2 

28.¤h5+ ¢f7 29.¦c5 [29.g5 ¢g6 

30.¦xf6+ ¦xf6 31.¤xf6 h5 Er helt 

håbløst.] 29...¦e6+ 0–1 

 

Det er ikke kun i mesterskabsklassen, 

de kan finde ud af at flytte brikkerne. 

Følgende instruktive parti fandt jeg i 

basis 2. 

 

Morten Helms – Michael Petersen 

 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

¤f6 5.¤c3 e6 6.a3 a6 7.¥g5 ¥e7 

8.¥e3 Enten spiller man løberen til e3 

med det samme, eller også lader man 

den stå på g5. Dette er et tempotab. 

8...¤e5 9.¥e2 £c7 10.0–0 b5 11.£d2 

¤eg4 12.¥xg4 ¤xg4 13.¥f4 Kan sort 

vinde en officer med e5?  
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13...e5? Ser nærliggende ud, men er 

en fejl. 14.¤d5 £d6? Dc5 ville være 

bedre, nu bliver damen bare truet igen. 

15.¤f5 Sort er færdig. 15...£b8 

16.¥g3 ¥f6 17.h3 h5 [17...¤h6 

18.¤xf6+ gxf6 19.£xh6 og sort mister 

yderligere materiale.] 18.£b4 ¥b7 

19.¤xf6+ ¤xf6 20.£e7# 1–0 

 

I 3. runde viste Bent igen sit mod, da 

han spillede kongegambit mod Erik. 

Mod kongegambit er man nødt til at 

spille skarpt, ellers får hvid bare fordel. 

 

Bent Bojsen – Erik Holm Petersen  

 

1.e4 e5 2.f4 Kongegambit - igen en 

giftig åbning fra Bent. 2...exf4 3.¤f3 

¤c6 Erik vælger at spille en rolig 

variant, som giver hvid en lille, men 

klar fordel. 4.d4 d6 [4...g5 5.h4 g4 

6.¤e5 og man ville være tilbage i en af 

de mere hidsige hovedvarianter.] 

5.¥xf4 ¥e7 6.¥b5 Jeg har spillet 

kongegambit mange gange i mine 

unge år, og erfaringen fra den gang 

siger, at løberen skal stå på c4. 

6...¥d7 7.0–0 a6 8.¥e2 ¥g4 9.h3 ¥h5 

10.c4 ¥f6 11.¥e3 ¤ge7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.¤c3 [12.g4 ¥g6 13.g5 ¥xe4 

14.gxf6 gxf6 Giver en officer for 2 

bønder, men sort får en åben tårnlinie 

ned mod Hvids konge. Jeg ville have 

spillet, som Bent. I kongegambit er 

temaet udvikling.] 12...0–0 13.g4! Nu er 

tidspunktet perfekt. Bonden på e4 er 

dækket og sort har ikke længereden 

åbne tårnlinie. 13...£d7 14.¤h2 

[14.gxh5 £xh3 15.¦f2 £xh5 Hvid har 

klar fordel - de hvide officerer kaster 

sig over den sorte konge.] 14...¥g6 

15.£d2 Hvid truer stadig g5, så sort 

vælger at give løberen et flugtfelt. 

15...¤c8 16.¦xf6! Men Bent lader den 

ikke slippe væk. 16...gxf6 17.¤d5 

Truer Sxf6+ - en alvorlig familieskak. 

17...£e6 18.¦f1 ¤b6 19.¤xf6+ ¢h8 

20.d5 £e5 21.dxc6 ¥xe4 [21...£g3+ 

22.¢h1 bxc6 Springeren dækker jo 

e4.] 22.¤h5! Dækker på g3 og truer 

Ld4 - meget bedre end det simple 22. 

Sxe4. 22...f6 23.¥d4 1–0 

 

Det bliver spændende at følge Bent i resten 

af turneringen. I næste runde er det Jens og 

runden efter står Helge på menuen. Vinder 

han de 2 partier er han et rigtig godt bud på 

et sensationelt mesterskab. 
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Pokalturneringen 2012 
 

Hermed inviteres til deltagelse i Den Sønderjyske Pokalturnering.  

  

Sted: Tønder Gymnasium, den ”øverste” kantine. 
 

Dato: Lørdag den 5. maj 2012. 
 

Tid: 9.30-ca 17.00. 
 

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

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

skiftende oversidning).  

Skoleskakspillere er meget velkomne i juniorrækken. De behøver ikke være 

DSU-medlemmer ved dette stævne. 

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

pokalstævnet i Odense pinsesøndag, og Sønderjysk Skak giver et lille 

tilskud (spisning). 
 

Hvordan: Hurtigskak med 25 min pr spiller pr parti. 
 

Turnerings- 

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

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

juniorerne.  

 Brætpoints for holdene går forud for matchpoints. 

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

styrkelisten til holdturneringen. 
 

Tilmelding: Senest onsdag den 2. maj kl. 18 ved mail til n-f@mail.dk eller telefonisk til 

7472 3015. 

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

skønnet tal).  

 

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

mange hold. 

 

Vel mødt! 

 

     Niels Falsig 

- på vegne af Sønderjysk skak. 

  

mailto:n-f@mail.dk
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Kalender. 
 

Bemærk, at Løgumkloster byturnering er rykket en uge i forhold 

til tidligere opgivet. 

 

Lør. 25. feb. Generalforsamling i Vojens 

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 1 

Fre. 30 mar. GrenzGrandPrix i Leck 

Tirs. 3. apr. Påskelyn i Løgumkloster 

Tirs. 10. apr. Løgumkloster byturnering 2 

Fre. 13. apr. Grenzturneringen 7 i Leck 

Tirs. 17. apr. Løgumkloster byturnering 3 

Man 23. apr. GrenzGrandPrix i Tønder 

Tirs. 24. apr. Løgumkloster byturnering 4 

Lør. 28. apr. SydGrandPrix 7 i Alssund 

Tirs. 1. maj Løgumkloster byturnering 5 

Lør. 5. maj Pokalturneringen i Tønder 

Fre. 11. maj GrenzGrandPrix i Leck 

Man. 21. maj GrenzGrandPrix i Tønder 

Tirs. 5. juni GrenzGrandPrix i Løgumkloster 

Fre. 15. juni GrenzGrandPrix i Leck  

John F. Kennedy sagde engang: "Ask not what your country 

can do for you - ask what you can do for your country" 

 

Hvis det hele bliver omformuleret, så kan det lyde omtrent 

sådan: ”Spørge ikke hvad hovedkredsbladet kan gøre for dig – 

spørg hvad du kan gøre for bladet.” 

 

Det sidste kan jeg nemt svare på: ”Send partier, resultater, 

referater, sjove historier etc. ind til bladet.” 

 

Hvis du ikke synes du spiller et ordentligt parti, men naboen gør 

det, så prik ham på skulderen og bed ham sende det ind til mig. 

Næste gang du ser ham, så spørg om han har fået det sendt ind. 

Partierne behøves ikke være fejlfri. Ingen af os er verdensmestre, 

og selv verdensmesteren laver fejl. 

 

Nu nærmer vi os slutningen af sæsonen, og dermed slutningen af 

mange turneringer. Gør noget for bladet – send noget ind. 

 

Mange siger, at jeg kan kigge på klubbens hjemmeside. Det gør 

jeg også, men jeg overser sikkert meget. Noget kan jeg heller 

ikke bruge, da det er skrevet til internt brug. 


