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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: crap164@gmail.com 

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 

 

En bøn 

 

Jeg har efterhånden skrevet dette blad I 

15 år, og der er flere klubber, som jeg al-

drig har fået noget fra. 

Jeg får klubblade fra Tønder og Hader-

slev, så resten må jeg finde på nettet. Det 

er ikke altid lige nemt. 

Sider på nettet og i klubblade er ofte skre-

vet til medlemmer, og derfor ikke helt 

neutrale – selvfølgelig ikke. 

Når jeg er ude, prikker jeg tit til folk, og 

det giver oftest et kommenteret parti. 

Hvis jeg er eneste prikker, så bliver 

indholdet noget ensformigt, og folk vil 

prøve at undgå mig. Derfor skal du 

hjælpe mig. Send noget ind eller få andre 

til det. 

Bed klubmesteren i din klub om at sende 

et parti ind, det behøves ikke være kom-

menteret. 
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mailto:kogsvej14@gmail.com
mailto:hansjorgenclausen@live.dk
mailto:jacobburis@gmail.com
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
mailto:kfyhn@vikingskak.dk
mailto:Helgeandersen@bbsyd.dk
mailto:peder@pharsen.dk


Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 62 Side 3   

 

Generalforsamlingsreferat 25.2.2012 

Søren Krabbenhøft – forkortet af red. 

(Hele referatet kan ses på hovedkredsens 

hjemmeside.)  

Deltagere: 

Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK) 

Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær 

uden afbud 

Gråsten Skakklub.- Susan Clausen (SC) 

Haderslev Skakklub.- Michael Hedegaard 

(MH) 

Hejls Skakklub -fravær uden Afbud 

Løgumkloster Skakklub.- Hans Valdemar 

Hansen (HVH) 

Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP) 

Skakklubben Alssund. - Broder Petersen 

(BP),Jens Nording(JN) 

Tønder Skakklub.-  Niels Falsig(NF) 

Vamdrup Skakklub.- Hans Christian 

Baagøe (HCB) 

Vejen Skakforening – Se FU 

Vojens Skakklub.- Karl Posselt (KP), 

Morten Jessen (MJ) 

Aabenraa Skakklub.- Uwe Hansen (UW) 

FU: Kai Bjørnskov. Haderslev (KB) 

 Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

Jacob Buris Andersen, Haderslev fra-

vær med afbud 

 Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 

 Jens Carl Petersen, Tønder (JCP) 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden (KCB) foreslog Niels Falsig 

(NF) som dirigent, der modtog valget. 

2. Formandens beretning. 

Hele beretningen findes i ”nyt fra sønder-

jysk skak” nummer 61. 

Og så blev formandens beretning enstem-

migt godkendt 

3. Kassererens beretning, aflæggelse af 

regnskab og budgetoplæg. 

Kassereren fremlagde regnskabet, med 

omhyggelige noteforklaringer. Årets un-

derskud blev på 3589,54. 

JCP: Gotfred (Slot Jensen, Red.) er blevet 

gratist. Han er kun æresmedlem i Hoved-

kredsen.. Det skyldes måske at han er ble-

vet 90.  

BP: Jeg undrer mig på 4. år over de 

manglende rentepenge. Vi har i den tid fået 

5018,- 4.HK 689.- heraf ingen i år. Jeg for-

står ikke hvorfor i ikke gør som i  

KCB: FU og GF har diskuteret dette i 3 år. 

Vi er ikke en investeringsforening. 

Herefter udspandt der sig en længere dis-

kussion.(red.) 

BP: Det er sidste gang jeg kommer med 

det forslag 

Herefter blev regnskabet godkendt med 

enstemmigt vedtaget. 

Kassereren gennemgik så budgettet for 

kommende sæson med et stipuleret under-

skud på 6.000,- 

JCP:  Det vil så gøre problemet med inve-

stering endnu mindre. 

4. Fastsættelse af kontingent 

JCP: FU stiller forslag om at holde kon-

tingentet uændret. 

MJ: Hvad ved man om DSU´s planer? 

KB:  DSU udviser et lille overskud, så jeg 

tror ikke at der kommer en stigning. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

5.Indkomne forslag: 

Forslag om lederudviklingseftermiddag 

(FU) 

KB: Forslaget sigter imod at klæde klub-

bers bestyrelser bedre på. 
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NF: Det er ikke om effektivisering, men 

ideudveksling. 

PP: Kunne man ikke også medtage lidt om 

at lægge noget på hjemmesiden,  nu når 

man alligevel er samlet; der er mindre end 

en håndfuld, der gør det i dag. 

Forslaget blev trods forskellige bevæg-

grunde enstemmigt vedtaget og FU arbej-

der frem mod et kursus i september. 

7. Valg 

Hansjørgen Clausen, Jacob Buris Ander-

sen og Jens Carl Petersen genvalgt uden 

modkandidater. 

Da FU under formødet havde besluttet at 

bibeholde konstitueringen ifald der var 

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

generalforsamlingen. 

Der var også genvalg til: 

Susan Clausen Supplant til FU 

Gert Jönck Revisor 

Svend Erik Kramer  Revisorsuppleant 

8. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 

JN: Vi har i Alssund 24 spillere, fordelt 

over 3 grupper. Vi ligger i yderkanten, som 

for vores vedkommende er det mere geo-

grafi end noget andet. 

KB: Præmisserne er at der de seneste tre 

gange har været 20,31 og 24, så problemet 

er både geografi og tidspunkt. Hvordan det 

fremover skal gå skal vi have talt om. Skal 

der være fast tidspunkt eller fast rundean-

tal. Skal FU stadig bruge 2000,- med 20 

deltagere? 

MJ: Jeg har to ting. Tidspunktet selvføl-

gelig. Havde vi ikke været tre spiller der 

skiftedes til at køre så havde jeg ikke spil-

let. Vælges der et fast sted så mister klub-

berne den indtægt der følger med. 

NF: For mig er turneringen ren nostalgi; 

skal den fortsætte, så skal stedet ikke ligge 

fast. 

KP: Vi bliver aldrig enige. Når man nu 

som os, har valgt at bosætte os her, så ved 

man godt at skal man noget i Sønderjyl-

land så tager det en time. Jeg tror mere at 

det er et spørgsmål om prioritering, det kan 

være svært at tage sig sammen. 

NF: At der var så mange i Vojens skyldes  

at der var så mange fra Haderslev, så det er 

geografien. 

UH: Det er 4.HK´s turnering, så den skal 

bibeholdes, men kan de 2000,- blive for-

delt på grupper? 

……… 

KB: Vi bør næste år se på om den skal 

fastlægges. 

MH: Det må ikke ligge på egen klubaften, 

så hvad er der tilslutning til. Der er ingen 

fra Haderslev med, de gider ikke to dage 

med skak. 

KP: I Michael tilfælde er det altså ikke 

geografi, men tid. 

MJ: Det er heller ikke sjovt om vinteren, 

med dårlige transportforhold, og ja, vi er 

ikke styr på vejret. 

KP: Der er en grænse, men det er prisvær-

digt i Graasten, de kommer til næsten alt. 

PP: Vi har ikke deltagere på grund af geo-

grafien. Der bliver ikke kørt langt på hver-

dage. 

KB: Jeg tror tidspunktet er vigtigt, for ek-

sempel i forbindelse med klubaflutningen i 

foråret. 

BP: Om vi skal til Aabenraa eller Vejen er 

ligegyldigt, er bilen startet så kører vi. Jens 

får 2,50/km for at køre herop. 
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KB: Så kommer vi til 2015, er der frivil-

lige? 

KP: Ja, vi kan da godt være her. 

KB: Vojens får den i 2015. 

MJ: Så kender i modellen. 

 9. Holdturneringen 

KB: Nu har jeg haft to kasketter på i 1½ år 

hvilket er for meget. Jeg har egentlig flere 

emner hjemme i Haderslev, men har syntes 

at det ikke var rimeligt med flere fra Ha-

derslev; jeg kan godt prøve at skaffe en. 

SEK: Hvis det er så stor en belastning, så 

hvis ingen andre vil så bare lade mig. 

Hermed er Svend Erik Kramer vores nye 

Holdturneringsleder! 

KB: Vi skrotter programmet. Vi er blevet 

meddelt at der ikke vil blive opdateret 

mere på det. Jeg har i stedet kontaktet 

DSU; deres program er ikke dyrere, og vi 

får noget for pengene. 

NF: Det har fået ros, men nu virker det 

ikke. 

KB: Holdturneringssamarbejdet mellem 4. 

og 5. HK skal udvides med 3.hk med hen-

blik på senere fusion. FU skal have et 

mandat til at arbejde videre. Det vil tage et 

års tid, så først gældende fra 2013. Det bli-

ver med en fælles mesterrække og så lo-

kale grupper. 

MJ: Nu piller i ikke ved juniorrækken, det 

var i jo lige ved sidste gang. 

NF: Jeg har en aversion mod større og 

større. Se bare hvad der skete med kom-

munerene, og det blev ikke billigere. Så 

jeg er meget betænkelig. 

SEK: Bov støtter Kai med hensyn til fusion, 

så skulle Mester 1 være central og Mester 2 

lokal. 

NF: Køreturen Tønder til Svendborg er 

håbløs. 

KP: Det eneste der skulle blive større er 

klubberne. Det er rent nød, så der er ingen 

anden vej. Så lad dem med ambitioner køre 

løbet, men husk vi har en masse klubber. 

JCP: Ud af det der er nævnt i Skakbladet 

kan man ikke se hvad DSU kan spare ved 

sammenlægning, det forstår jeg ikke. 

KB: DSU vil ikke spare, men bedre kvali-

teten. 

NF: DSU vil styre længere ned i systemet, 

men hvorfor skal vi have fynboerne med? 

KB: Man vil lave en central holdturne-

ringsleder, mens hovedkredsene stadig skal-

styre egne turneringer. Vi skal have regio-

ner, vi er jo dårligt nok i stand til at lave en 

holdturnering selv. 

JCP: Man kunne jo lave et regionalt fu-

sionshold Team Sønderjylland. 

NF: Jeg havde en lang samtale med vores 

tidligere formand Frank Pedersen; samhø-

righeden mangler, og virker slet ikke over 

store områder. 

MJ: På Tjele virker modellen da. 

JCP: Regionerne i England er meget større 

end Sønderjylland. 

MH: Man kunne lave alternative landshold 

til søndags skak og hverdagsskak. 

SC: Unionen bliver med Fyn. Man kunne jo 

aftale at mødes på halvvejen, fx. Tønder 

møder Svendborg i Vejle. Det kommer alli-

gevel, og 4.HK findes så ikke længere. 

KB: Vi skal have et mandat så jeg hurtigt 

kan melde det videre. 

KP: Hvad har de sagt i de andre hoved-

kredse? 

KB: Hverken 3. eller 5. har afholdt deres 

generalforsamlinger endnu. 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 62 Side 6   

 
KP: Vi skal have Holdsamarbejde, fordi 

vores egen holdturnering er undermineret på 

grund af huller. 

SC: Man kunne også sammenlægge små 

klubber eller lave lokale fusionshold. 

Der var nu afstemning om at give FU man-

dat til holdturneringsfusion med 3.HK. 

Alle på nær Aabenraa stemte for. 

KB: Tak for tilslutningen. Der kommer nok 

en stor ændring i regionerne, så at 4. 5. har 

fusioneret deres holdturnering har været på 

forkant med fremtiden. Det har sikret 4.HK 

indflydelse. Regionerne skal være bindeled-

det mellem DSU og klubberne. Nu forestår 

et stort udvalgsarbejde for at fusionere. 

NF: Betyder det så at det kan stemmes ned 

senere? 

KP: Der snakkes meget i DSU, sammenlig-

net med Dansk Skole Skak (DSS), der er 

langt mere dynamisk. Vi har rodet rundt 

efter en HTL; der er for meget der halter, så 

det er velkomment. 

NF: Jeg vil nok støtte Kai, men måske 

stemme imod senere. 

Der var nu afstemning om at give FU man-

dat til arbejde med fusionsplaner med 3.og 

5.HK. 

Afstemningen var enstemmig. 

10. Pokalturneringen 2012 

 NF: I 2011 var der 13 hold deraf tre 

juniorhold. Så jeg må opfordre til at der 

kommer flere hold i år. 

 11. SGP 

SEK:  Det er kun spillere fra 4. og 5. ho-

vedkreds der har kunnet vinde præmier, og 

det har ikke affødt kommentarer. Det er 

godt at vi har fået Kasper (Jerwiarz, DSS  

Red.) med på holdet, han laver nogle gode 

skemaer.  

Det er en rigtig god turnering for juniorer. 

HJC: Det er en skide god turnering (sic) 

KB: Kramer; kan du ikke forfatte en arti-

kel til 4.HK-Nyt? 

SEC: Det kan jeg godt. 

MJ: Hvorfor er den ikke rated? 

SEC: Vagn (Lauritzen) opgav til sidst det 

var noget værre bøvl. Så det vi bruger er 

det ratingtal man havde 1.september. 

NF: Det skal have nogle konsekvenser når 

man vinder sin pulje, enten rating  eller 

op/nedrykning. 

BP: Der var fejl i Skakbladet med hensyn 

til rundenummer, det er ikke Alssund der 

har 6. Runde, vi har 7.runde. 

12. Initiativprisen. 

FU har indstillet Vojens Skakklub til årets 

Initiativpris for deres fantastisk PR-arbej-

de. 

13. Hæderstegn. 

FU pegede på Brian Lundgaard, Vejen, 

som tak for godt arbejde gennem ti år med 

sin E-skak hjemmeside 

14. Ungdomsaktiviteter 

HJC: Det var svært at sætte hold til Tjele, 

når der kun er 21 at tage af. Når der så er 

begrænsninger med alder, styrke og køn, 

så bliver det ikke nemmere. 

Så er der ungdomsstævne 14.april klokken 

09.30 i Graasten. Indbydelse udsendt 

15. Om DSU´s tanker om regionalise-

ring 

Partsindlægget er, som omtalt i referatet 

fra dagens FU-møde, forfattet af vores 

formand. Det er ikke til afstemning, men 

skal være et diskussionsemne. Papiret er 

opdelt i tre punkter organisation, Ung-

domsarbejde og ældre/pensionister. 

Formanden læste 1.del op. 
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NF: Hvordan skal bestyrelsesmedlemmer 

aflønnes? 

KB: Ingen løn, men deres udgifter betalt. 

KP: Jeg er på linje med Kai. Skoleskak-

vejen er brugbar, men jeg er ikke tryg ved 

centralisering. Ting kan ikke være som de 

var engang. Det er ikke let, men det har 

længe gået for langsomt. 

NF: Den manglende handlekraft er per-

sonbaseret, hvorimod det er godt i DSS. 

Selve tanken om et kontor er fin nok, men 

der er nok for langt fra mange skakspillere 

til regionen. 

Formanden læste 2.del op. 

NF: Hvad med tipsmidlerne? 

KB: Ved ikke. 

NF: Præciseret kampsport. 

KB: Tankesportforbundet med go og 

bridge er gået død. 

KP: Det skal være samarbejde med re-

spekt for forskelligheden. Problemet er 

overgangen fra DSS til DSU. Det er det 

sociale og bredden der skal skabe klubben, 

ikke eliten 

KB: Vi taler om fusion, i andre lande er 

der kun et forbund. DSS har gjort den ge-

nistreg at melde sig ind i Dansk Ungdoms 

Fællesråd. De får støtte i millionklassen. 

NF: Ved fusion ville det være skidt hvis 

DSU kvæler det gode i DSS. 

KB: Det er også min frygt 

Formanden læste 3.del op. 

NF: I Sydslesvig har de senior-pokalskak, 

det kunne da være sjovt her. 

KP: Det handler om egen selvforståelse. 

NF: For pensionister er geografien ikke et 

problem. 

16. Skoleskak – redegørelse ved Kreds-

formanden 

KB: Det har været et forrygende år, med 

25 nye skoleskaksteder i Sønderjylland. 

Lærerne gider ikke weekender, så det er 

hverdags skak. Der var skoleskakstævne 

på Als i går og det kommer der så til april i 

Aabenraa. Der var 12 skoler med på sko-

lernes Skakdag. Det har været godt for at 

få fat i nye skoleskakledere. Koncentra-

tionsproblemet bliver bedre ved skak, og 

en specialklasseelev mindre kan betale for 

en hel skoleskak. Holdningen er nu er an-

den, nu vil ledere gerne. Der er store spon-

sorer der spæder til, så nu er der startet et 

kontor op i Aarhus. 

KP: Der er altid en med fra landkontoret 

når vi mødes. De skoler der har værtet 

Skakkens dag, får lov til at beholde mate-

riellet. Det kan kun virke positivt. 

17. Næste Generalforsamling. 

Det bliver 23. februar 2013 i Tønder 

18. Eventuelt: 

Her udspandt sig en diskussion omkring 

DSU´s pensionist-begreb, som altså er en 

tidsmæssig grænse og ikke sigter til enkel-

persons stand. 

NF: Jeg må nedlægge en voldsom protest 

over DSU. Hvorfor er det altid 4.HK der 

skal spille om kvalifikation? 

SEK: Det er et rent jysk problem efter at 

man oprettede 9.HK 

NF: Så trækker jeg den tilbage. 

NF: Et overskud ved pokalstævnet i Tøn-

der skal gå til juniorerne. 

Og det var der ikke uenighed over 

NF: En stor tak til FU, og især Kai. 

Således endte så den Generalforsamling 

 

FU ser herefter således ud: 

Se sd. 2 i bladet.(Red.)  
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FU møde 25. Februar 2012  

Søren Krabbenhøft      

 

Deltagere: 

Kai Bjørnskov, Hansjørgen Clausen, Søren 

Krabbenhøft, Jens Carl Petersen og Susan 

Clausen. 

Dagsorden:   

Referatet: 

Referatet blev gennemgået uden at det 

affødte arbejde eller bemærkninger. 

Siden sidst: 

Intet nyt. 

HB: 

Der har været afholdt HB-møde 5. februar. 

Sædvanen tro forelægger der ikke referat 

endnu. Kai løb sine egne noter igennem. 

Størst interesse for 4.HK er tanken om at 

indføre 3. division igen. 

I den løbende debat om DSU´s fremtid har 

hovedkredsformændene udarbejdet hver sit 

partsindlæg til Hovedbestyrelsen. Det, af 

Kai, forfattede debatindlæg blev 

gennemgået, og gav anledning til 

diskussion. Da det ”kun” er et 

debatindlæg, valgte FU at stå bag 

skrivelsen. 

SEMT: 

Der kommer for få udefra. FU drøftede 

hvilke værktøjer der står til rådighed. 

Ændret tidspunkt, varighed eller et fast 

spillested. Mulighederne bliver overladt til 

Generalforsamlingen at tage stilling til. 

Holdturneringen: 

Der er stadig ikke fundet en 

Holdturneringsleder (HTL). I lyset af at 

programmet stadig ikke virker og aldrig 

kommer til det, så er det belastende for Kai 

at have begge poster. Der er godt nok et 

par PC-kyndige i hans egen klub, men 

synes at det ville se underligt ud at 

Haderslev sad med al magten, så han har 

valgt ikke at gøre noget. Til gengæld stor 

ros til alle holdledere, der har vist udstrakt 

forståelse for programmet mangler, og 

overbragt resultater ad anden vej. FU 

tilspørger Generalforsamlingen om der 

skulle gemme sig en HTL derude.  

Forslag til nye initiativer: 

Intet til punktet. 

Juniorsamlinger: 

Lørdag 14. september kl. 09:30 i Graasten. 

FU diskuterede invitationen, herunder 

indkøb af præmier, og om FU skulle støtte 

arrangementet. Efter at have hævet 

indskuddet skønnedes det ikke nødvendigt. 

Revision af vedtægterne: 

Ligger på 4.HK´s hjemmeside. Pharsen har 

lagt det meget yderligt, så det er til at 

finde. 

Skoleskak: 

Kredsformanden gennemgik hvad han ville 

sige til Generalforsamlingen (Punkt 16) 

Dagsorden: 

Dagordenen blev gennemgået og godkendt 

Gennemgang af dagsorden til 

generalforsamling: 

Dagsordenen blev gennemgået. 

Næste møde: 

Næste Generalforsamling bliver 23. 

Februar 2013 i Tønder. 

Formanden udsender mødeforslag, som 

FU så skal blive enige om 

FU tog forskud på glæderne; man enedes 

om at var der genvalg til FU, så ville 

konstitueringen bibeholdes 

Eventuelt: 

Intet til punktet. 
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Oplæg til lederudviklingseftermiddag.  

Kai Bjørnskov. 

 

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?? 

Kurset bliver holdt en gang i september. 

Dato følger senere. 

Fra Hovedbestyrelsen – møde 6.4.2012 

Kai Bjørnskov 

 

Generelt kan referater fra FU og HB læses 

i deres fulde længde på DSU’s hjemmeside 

www.skak.dk. Det, som fremdrages her, er 

derfor aktuelle ting eller sager, som skøn-

nes af særlig interesse – generelt eller for 

4. HK -  samt hovedkredsformandens 

eventuelle bemærkninger. 

Fra FU blev kort refereret om strandede 

forhandlinger med Peter Heine om stilin-

gen som landstræner. Man græmmes over, 

at DSU og landets stærkeste spiller ikke 

kan enes, men det er jo ikke første gang i 

historien, at spillerne og Unionen er på 

kant! Christian Grubert, Kai Bjørnskov og 

Tom Skovgaard forsøgte med en mægling, 

men uden resultat.  DSU er hermed p.t. 

uden landstræner. 

Til gengæld kunne man glæde sig over 

forbilledlige rammer for årets DM. Parret 

med gunstige økonomiske vilkår gør det 

LO-Højskolen til et suverænt sted, når lige 

bortset fra beliggenheden 300 km fra Ha-

derslev! Der foreligger endnu ikke noget 

tilbud for 2013 fra andre steder, så hvis 

ikke der snart kommer det, kan vi muligvis 

imødese endnu et DM i Helsingør. 

Som sædvanlig var der focus på med-

lemstallet i DSU og i de enkelte hoved-

kredse. 4. HK kunne i den forbindelse 

glæde sig over, at medlemsfaldet omsider 

er stoppet – i 2012 var der nøjagtig samme 

tal som i 2011. Desværre kunne kun 1 ho-

vedkreds prale med en beskeden fremgang 

– alle andre steder går det fortsat den gale 

vej. Jeg var så optimistisk at erklære, at 4. 

HK i 2013 ville præsentere en fremgang og 

http://www.skak.dk/
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baserede denne forventning på, at vi nu har 

25 aktive skoleskakklubber i Sønderjyl-

land. Det er så op til skakklubberne at gøre 

klar til modtagelse!! 

Under punktet visioner blev det vedtaget, 

at på novembermødet inviteres samtlige 

holdturneringsledere med på førstedagen 

for at drøfte mulige ændringer i holdturne-

ringen. Derefter vil det konkrete arbejde 

med ny holdturnering kunne påbegyndes. 

Som tidligere omtalt i BF er 3., 4. og 5. 

HK enige om at søge samarbejde fra 2013.  

Egentlige fusionsplaner drøftes løbende, 

men der er endnu intet konkret. Ting tager 

tid! 

Under visionspunktet drøftedes også 

kommunikation, og Sønderjysk Skoleskaks 

ugebrev udsendes som eksempel til HB. 

Endvidere anbefaler HB mindst 2 begyn-

derstævner om året pr. klub, og at man 

iværksætter senior-bredde-arbejde samt 

live-skak, når der er lejlighed til det. 

Divisionsturneringsplanen blev endelig 

godkendt og kan ses på nettet. 

Fra Ungdomsudvalget kunne den afgående 

formand Kim Skaanning melde, at samar-

bejdet med Tjele Efterskole er i krise. Der 

er i år 1-2 skakelever, så betegnelses skak-

efterskole er ikke længere valid. Man for-

søger at redde skaksommerlejren, og hold-

DM på Tjele kommer til at koste, da sko-

len ikke længere kan sponsorere det. FU 

drøfter situationen ved førstkommende 

møde. 

DM 2012  i hurtigskak afholdes i Middel-

fart den 29. september . 

Under økonomipunktet kunne kassereren 

glæde sig over et pænt overskud, men el-

lers var der intet nyt. Underskuddet fra 

Dansk Skaksalg 2011 er endnu ikke op-

gjort. 

Valg blev foretaget, – der var overalt tale 

om genvalg eller indstillinger uden mod-

kandidater - og hæderstegn og initiativ-

præmier underskrevet, inden formanden 

kunne takke for et roligt møde. 

 

Dansk Skak Unions delegeretmøde 

8.4.2012 

Kai Bjørnskov 

 

Delegeretmødet 2012 var det mest tand-

løse, jeg endnu har deltaget i. Bortset fra 2 

indlæg fra Gerner Carlsson var der intet 

input fra salen. 

Personlig kunne jeg dog med tilfredshed 

konstatere, at formanden i sin beretning 

fastslog, at der er brug for udvikling i 

klubberne, at udvikling kræver uddannelse, 

og at vi havde udviklet et glimrende leder-

kursus, som flest mulige klubber burde 

deltage i. (I 4. HK har vi dog allerede be-

sluttet at tilbyde en slankere model til sep-

tember) 

Under valg blev Poul Jacobsen, (fmd 3. 

HK) og Ivan Madsen valgt til FU til erstat-

ning for Chresten Nielsen og Kim Skaan-

ning. 
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Det sønderjyske mesterskab. 

 

Det sønderjyske mesterskab blev i år af-

viklet i Sønderborg med 24 deltagere. Der 

har de seneste år været en tendens til, at 

deltagerne er fundet meget lokalt, og det 

var ingen undtagelse i år. 11 fra Alssund 

og 6 fra Gråsten taler sit tydelige sprog. 

Halvdelen af de øvrige boede også inden-

for ca. ½ times kørsel til spillestedet.  

Det er tydeligt, at ikke ret mange gider de 

lange køreture – i hvert fald ikke om vin-

teren. Hvad er så den væsentligste årsag. 

Vinteren – så flyt den til foråret. 

Afstanden – så læg den mere centralt. 

Folk gider ikke – gør turneringen mere 

attraktiv. 

Hvis der ikke sker noget, så vil turneringen 

ende som en udvidet klubturnering i de 

arrangerende klubber – med tilskud fra 

hovedkredsen. 

 

Selve turneringen blev godt afviklet i Als-

sunds lokaler i det centrale Sønderborg. 

Karsten Fyhn var en rigtig god turnerings-

leder og Broder Petersen sørgede for alt 

det praktiske. 

 

I mesterskabsklassen var de 3 

mesterspillere selvfølgelig 

forhåndsfavoritter. Turneringen forløb 

meget forskelligt for de 3. 

Ratingfavoritten, Helge Andersen, startede 

med at vinde de første 3 partier, men røg 

så ind i 2 nederlag, inden sporet blev 

fundet igen. Det blev til 4½ point. 

Allan Hye tabte 2 af de 3 første partier, 

men vandt de sidste 4. Det blev til 5 point. 

Den lokale Jens Nording spillede en solid 

turnering og tabte ingen partier. Han afgav 

3 halve undervejs. Det gav 5½ point og et 

fortjent mesterskab. 

Læg mørke til, at de 4 øverste ligger 

indenfor 1 point. 

Slutstillingen: 

1. Jens Nording Alssund 5½ 

2. Allan Hye, Haderslev 5 

3. Bent Bojsen, Gråsten 4½ 

3. Helge Andersen, Tønder 4½ 

5. Kim Czepluch, Alssund 3½ 

6. Hansjørgen Clausen, Gråsten 2 

7. Erik Holm Petersen, Alssund 1½ 

7. Karsten Fyhn, Alssund 1½ 

 

I basis 1 var det de 3 med 1600 folk, Karl 

Posselt, Sten-Olof Jansson og Jesper 

Kallesen der skulle holdes øje med. Lige 

under lå 2 meget rutinerede, Uwe Hansen 

og Erik Asmund, som nemt kunne 

overraske. 

Ratingtallene holdt nogenlunde stik. 

 

Slutstillingen: 

1. Jesper Kallesen, Gråsten 5½ 

2. Karl Posselt, Vojens  5 

2. Sten-Olof Jansson, Alssund 5 

4. Erik Asmund, Gråsten 4½ 

5. Uwe Hansen, Åbenrå 3 

6. Bobby Christiansen, Gråsten 2 

6. Broder Petersen, Alssund 2 

8. Henning Jakobsen, Alssund 1 

 

Her sluttede de 4 forreste også inden for 1 

point. Erik slog Jesper i sidste runde. 

 

Turneringens højeste score findes her, idet 

Scot Wolfgang Jensen scorede 6 point. 

 

Slutstillingen: 

1. Scot Wolfgang Jensen, Alssund 6 

2. Morten Helms, Alssund 5 

3. Morten Jessen, Vojens 4 

3. Susan Clausen, Gråsten 4 

5. Karl Martin Kristensen, Løgu. 3½ 

5. Michael Pedersen, Åbenrå 3½ 

7. Arne Petersen, Alssund 2 

8. Bjarne Toft, Alssund 0 
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Jens Nording, Alssund 

Bent Bojsen, Gråsten 

 

1.d4 ¤f6 2.¥g5 ¤e4 3.¥h4 c5 4.dxc5 

Jens har ikke lyst til at diskutere de 

mere principelle teorivarianter, som 

f.eks. 4. f3. 4...£a5+ 5.c3 £xc5 6.¤d2 

¤f6 7.¤gf3 d6 8.e4 ¥g4 9.¥e2 ¤bd7 

10.£b3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£c7 10. -, e6 eller 10. -, h6 ville være 

bedre. Hvid kan ikke slå på b7 p.g.a. 

Tb8. 11.¤g5 Truer fælt på f7 - hvid 

har klar fordel. 11...¤e5 [11...e6 

12.¥xg4 ¤xg4 13.¤xe6±] 12.f4 h6 

13.fxe5 hxg5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.exf6 [14.exd6 er mere præcist.] 

14...¥e6? [14...¦xh4 15.¥b5+ ¥d7 

16.fxe7 ¥xe7 17.¥c4±] 15.£b5+ ¥d7 

16.£xg5 Sort mangler pludselig en 

officer, og selv om han får den tilbage 

igen, så koster det for mange bønder. 

16...exf6 17.£f4 g5 18.¥xg5 fxg5 

19.£xg5 ¥e7 20.£d5 ¥h4+ 21.¢d1 

¢e7 22.¤f3 ¥e6 23.£d2 ¥f6 24.¤d4 

¦ag8 25.¥f3 ¥d7 26.¢c2 b5 27.¦ad1 

¥e5 28.g3 b4 29.¢b1 bxc3 30.£xc3 

£b6 31.¦d2 ¦b8 32.¦c1 ¦hc8 

33.£d3 ¦xc1+ 34.¢xc1 ¦c8+ 35.¢b1 

£c5 36.¤e2 ¥b5 37.£d5 £f2 Truer 

fælt på f3 og baglinien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.¤c3 £xf3 39.£xb5 ¥xc3 Ser rigtig 

godt ud, men hvid har en feberredning. 

40.£b7+! ¢f6 Ellers falder tårnet med 

skak, hvorefter løberen også ryger, og 

alt er dækket. 41.e5+ Hvis sort flytter 

kongen og slår tårnet efter tabet af 

dronningen, så skakker hvid sig til tårn 

eller løber. 1–0 

 

Bent Bojsen slog de 2 andre mester-

spillere i gruppen og var med fremme 

helt til sidste runde. 
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Karl Posselt spillede en solid turnering 

og slap igennem uden tabspartier. 

Karl Posselt, Vojens 

Uwe Hansen, Åbenrå  
 

1.f4 e6 2.¤f3 d5 3.d4 ¤c6 4.e3 ¤f6 

5.c3 ¥e7 6.¥d3 a6 7.0–0 0–0 8.£c2 h6 

9.¥d2 ¤d7 10.¥e1 f5 Bondestrukturen 

er næsten ens, men hvid er foran i ud-

vikling. 11.¤bd2 ¤f6 12.¤e5 ¤xe5 

13.fxe5 ¤d7 [13...¤e4 Med en ret lige 

stilling - nu får sort lidt problemer med 

udviklingen.] 14.£d1 £e8 15.¦f3 ¥g5 

16.h4 ¥e7 17.¥e2 ¢h7 18.¤f1 ¦f7 

19.¦h3 ¤f8 20.¤h2 ¥d7 21.¤f3 Det 

var en lang tur fra d2 til f3. 21...¥b5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22.¤g5+ hxg5? 22. -, Lxg5 var mu-

ligt. 23.hxg5+ ¢g8 24.¥xb5 axb5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.£h5 ¦f6 ellers går han mat. 

26.£h8+ ¢f7 27.gxf6 gxf6 28.¦g3 

¤g6 ellers går han mat. 29.£h7+ ¢f8 

30.¦xg6 £f7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.£h6+? [31.£h8+ £g8 32.£xg8#] 

31...¢e8 32.exf6 ¥f8 33.£g5 ¢d7 

34.¥g3 ¢c6 35.¢f2 ¦d8 36.¦h1 ¦d7 

37.¦h8 b4 Prøver desperat at få 

modspil. 38.¦xf8 38. Tgg8 var bedre. 

38...£xf8 39.¦g7 bxc3 Jeg ville slå på 

igen på c3, så skulle der ikke holdes 

øje med fribonden. 40.¦xd7 cxb2 

41.¦xc7+ ¢b6 42.£g7 £a8 43.¦c5 

£xa2 [43...b1£ 44.£c7+ ¢a6 

45.¦a5#] 44.£c7+ ¢a6 45.¦c2 b1£ 

46.¦xa2+ £xa2+ 47.¢f3 £d2 

48.£d6+ b6 49.£a3+ ¢b7 50.£b3 

£c1 51.f7 Her kunne sort opgive, fri-

bonden giver en ny dronning, men det 

giver ingen point at opgive. 51...f4 

52.¥xf4 £f1+ 53.¢g3 £e1+ 54.¢g4 

£e2+ 55.¢g5 £xg2+ 56.¢f6 £g4 

57.¢e7 £h4+ 58.¢e8 £h5 59.£b4 

£h8+ 60.f8£ £h5+ 61.£f7+ 1–0 

 

5. runde bød på følgende spændende 

parti: 
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Karsten Fyhn, Alssund 

Allan Hye, Haderslev  

 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6 

5.¤c3 ¤c6 6.¤f3 ¥g4 7.cxd5 ¤xd5 

8.¥e2 e6 9.0–0 ¥d6 10.¤xd5 exd5 

11.h3 ¥h5 12.£b3 0–0 13.¥e3 

[13.£xb7 Var bestemt en mulighed.] 

13...¦e8 14.¦fe1 ¥c7 15.¦ad1 £d6 

16.g3 ¥a5 17.¥d2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦xe2! Starten på en lang kombination. 

18.¦xe2 ¥xf3 [18...¤xd4 19.¤xd4 

¥xe2 20.¤xe2 og sort har bare tabt en 

officer.] 19.¥f4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kiggede på stillingen her - var det 

et træk Allan havde overset? 

19...£xf4! Nej! - Det var det ikke. 

20.gxf4 ¥xe2 Optælling: Dronning 

mod 3 lette - rimeligt lige, men hvids 

bønder er svage og sorts løbere do-

minerer stillingen. 21.£xb7 ¦b8 

22.£xc6 ¥xd1 23.£xd5 ¥b6 24.£e5 

Ikke den letteste stilling at vinde, men 

Allan gør det overbevisende.  24...¦d8 

25.d5 ¥a4 26.f5 f6 27.£e6+ ¢h8 

28.d6 h6 29.b3 ¥c6 30.¢h2 ¥xf2 

31.£e7 ¥b6 32.¢g3 ¢h7 33.£e6 ¦e8 

34.£c4 ¦e3+ 35.¢h2 ¥d7 36.£g4 

¦e5 37.£c4 ¥xf5 38.£f7 ¦e2+ 

39.¢g3 ¦d2 40.£e7 ¥c5 41.£e1 

¥f2+ 42.£xf2 ¦xf2 43.¢xf2 ¥xh3 0–1 
 

Inden sidste runde kunne halvdelen af 

spillerne blive Sønderjysk mester. En 

af dem var Bent Bojsen. 
 

Bent Bojsen, Gråsten 

Karsten Fyhn, Alssund 
 

1.e4 e5 2.f4 exf4 Kongegambit - igen! 

3.¤f3 d6 Karsten vælger den rolige 

Fischeropstilling. 4.d4 g5 5.¥c4 ¤c6 

6.0–0 ¥g4 7.c3 h6 8.¦e1 ¥g7 9.a4 Det 

kan ikke være planen.  
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9...¤ge7 10.a5 0–0 11.b4 a6 12.¢h1 

Hvid har brugt rigtig mange træk på 

dronningefløjen. Når man ofrer en 

bonde er det for at få initiativ og an-

greb. Hvid har givet sort tid til at stille 

solidt op. 12...£d7 13.b5 ¤a7 14.bxa6 

bxa6 15.h4 Endelig kommer modspil-

let, men nu er sort klar.¤g6 16.hxg5 

hxg5 17.£d3 ¥xf3 18.£xf3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g4! Nu bliver hvid klemt. 19.£e2 ¥f6 

20.¦f1 ¥g5 21.¢g1 ¢g7 22.e5 dxe5 

23.¥a3 ¦fe8 24.d5 e4 25.¥xa6 Den 

kommer til at stå skidt her, men stil-

lingen var nok allerede tabt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25...f3 26.£e1 £xd5 27.c4? £d4+  

28.¦f2 g3 [28...e3 29.¥b2 exf2+ 

30.£xf2 ¦e1+ 31.¢h2 ¥f4+ 32.g3 

¦h8#] 29.¥b2 gxf2+ 30.£xf2 £xb2 

31.£xb2+ ¥f6 32.£b7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥d4+ 33.¢f1 ¦h8 Truer mat. 34.gxf3 

¤f4 Ny mattrussel. 35.¢e1 e3 Igen. 

36.c5 ¦h1+ 37.¥f1 ¦xf1+ 38.¢xf1 

¦h8 Nu er der mat i næste. 39.¢g1 

e2# 0–1 

I partiet mellem Arne Petersen og 

Morten Helms opstod i sidste runde 

følgende stilling, hvor sort trækker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cxb3! 51.¥xb5 partiet fortsatte med 

¦a5 og endte remis havde sort spillet 

51...b2! vinder, havde han vundet. 
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Vi undrer os ….. 

Klippet i Bondefangeren. 

 

At antallet af aktive spillere er for nedad-

gående har længe været en kendsgerning, 

men alligevel undrer vi os over den seneste 

udvikling. 
 

Løgumklosters hyggelige lynturnering i 

Påskeugen plejer altid at tiltrække et pænt 

antal spillere fra de omkringliggende klub-

ber, men altså ikke i år, hvor man endda 

kunne have ventet en delegation af de el-

lers så aktive Gråsten-spillere, som ikke 

nåede med til DM i Helsingør ! 
 

Det Sønderjyske Juniormesterskab 2012 

– som Gråsten og 4. HK havde inviteret til 

den 14. april – måtte aflyses, da ingen ud 

over Gråsten bakkede op om arrangemen-

tet. 

Og tænker vi lidt tilbage, måtte også 4. 

HK’s juniorsamlinger i både 2010 og 2011 

aflyses pga. for ringe interesse. 
 

Sønderjysk EMT i Sønderborg kunne 

med 21 deltagere ikke bygge oven på den 

fremgang vi troede at kunne se i Vojens 

2011, hvor 31 var med. 
 

Også tilbud om lederuddannelse og an-

den dygtiggørelse er i flere omgange mødt 

af en mur af tavshed og desinteresse.

 

 

 

Er vi virkelig os selv nok, og nøjes klub-

spilleren med at spille i sin egen klubs in-

terne turneringer, og måske deltage i 

holdturneringen, hvis det kommer højt? 

Den samme holdturnering, som jo også 

skranter, og er præget af for få hold i snart 

mange år nu. 

Det er ynkeligt, hvordan det går ned af 

bakke, og hvordan de initiativer og arran-

gementer der sættes i gang kun får ringe 

eller slet ingen opbakning. 

Vi har stadig ildsjæle i vort område, som 

får ting til at ske og klublivet til at hænge 

sammen. Men vi skylder dem meget større 

opbakning, for ellers dør flammen ud en 

skønne dag. 

Heldigvis er dog ikke alt sortsyn. 

Vi glæder os over SGP – den sønderjyske 

Grand 

Prix - som også i samarbejdet med 5. HK 

formår at trække folk af gårde, og giver 

lejlighed til at mødes på tværs af klub-

berne. 

Og vi glæder os meldingerne fra Skole-

skakken, som tyder på fremgang og mange 

nye tiltag, som forhåbentlig om føje år 

også smitter af på skakklubberne i 4. HK 

 

 

 

Jeg har flere gange i dette blad givet udtryk for, at det var vigtigt, at vi deltog i turnerin-

ger udenfor klubben. Så da jeg læste det i Bondefangeren nummer 9 tænkte jeg: ”Det er 

dejligt at andre åbent melder ud med samme synspunkt, så det kommer med i bladet.” 
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SydGrandPrix. 

 

Så nåede jeg det heller ikke i år – desvær-

re. Det er ikke en turnering jeg prioriterer 

meget højt, men jeg håber altid at få tid til 

et par runder, når spillestedet er i nærheden 

af mig. 

Turneringen har jo klaret sig fint uden mig. 

I går blev den afsluttet i Sønderborg, og 

her er de øverst placerede fra 4. og 5. 

hovedkreds  i den samlede stilling, hvor de 

4 bedste resultater tæller: 

 

Mesterklassen: 

1. Niels Jørgen Fries Nielsen, Esberg 51 

2. Allan Hermansen, Haderslev 51 

3. Allan Hye, Haderslev 46 

Niels Jørgen klarede sig bedre end Allan i 

sidste runde og får derfor 1. pladsen. 

 

1. klasse: 

1. Daniel Munksgaard, Jerne 57 

2. Christian Karstensen, Tønder 55 

3. Jørgen Clausen, Gråsten 42 
 

2. klasse: 

1. Farzam Firooznia, Evans 57 

2. Mathias K. Simonsen, Evans 50 

3. Hansjørgen Clausen, Gråsten 49 
 

3. klasse: 

1. Tommy Hansen, Springeren 52 

2. Broder Petersen, Alssund 44 

3. David Gutschenreiter, Bov 42 
 

4. klasse: 

1. Max Neuendorf, Bov 64 

2. Morten Jessen, Vojens 45 

3. Arunn Ananthan, Evans 44 
 

Skoleskaksklassen: 

1. Frederik Schweizer, Evans 63 

2. Benjamin Isler, Bov 58 

3. Emil R. Petersen, Kirkebakkeskolen 48 

Statistik. 

Det næste er baseret på egen optælling, så 

der kan selvfølgelig nemt være sneget en 

fejl med. 

 

De flittigste spillere i dette års turnering er 

Frederik Schweizer fra skoleskaksklassen 

og Tommy Hansen fra 3. klasse. De har 

begge spillet samtlige 7 runder. Frederik 

har scoret 103 GP-point i alt, og det er 

over 14 i snit. Dermed bliver han også den 

højest scorende spiller. 

 

Bedste snit har Niels Jørgen Fries Nielsen. 

De 51 point blev opnået på 3 runder, så 

han fik 17 i hver runde. Teoretisk burde 

jeg nok have haft et par spillere mere med 

på 17 i snit, men da de kun har spillet 1 

runde har jeg ikke taget dem med. 

 

I alt deltog 198 spillere – heraf 167 fra de 

2 arrangerende hovedkredse. Over halvde-

len af spillerne deltog kun i 1 runde. 

Der har været oversiddere i enkelte runde, 

så et forsigtigt gæt er, at der er spillet 

omkring 1350 partier i turneringen. 

 

Største klasse  er skoleskaksklassen, hvor 

i alt 61 spillere deltog. Mindste klasse 

blev 3. klasse, hvor kun 23 spillere deltog. 

Øvrige klasser ligger mellem 24 og 37 

deltagere. 
 

De fleste af præmiemodtagerne. 
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Holdturneringen. 

  

De fleste rækker var afgjort allerede i 

sidste nummer af bladet. Jeg vil lige gøre 

resten færdigt her. 

 

I 1. division var det længe et spørgsmål 

om Bov kunne overleve. Selv om Skolerne 

måtte trække deres hold halvvejs i 

turneringen, og så ledes tog den ene 

nedrykningsplads, så lykkedes det ikke 

Bov at undgå den anden. Bov sluttede med 

21 point for de 6 kampe – det er 3½ i snit. 

Det vil normalt være nok til at undgå 

nedrykning, men gruppen var meget tæt. 

Havde hver spiller på holdet scoret 1 point 

mere, så var holdet rykket op. 

 

I 2. division var det spændende om 

Haderslev kunne rykke op. Haderslev lå i 

spidsen efter 5 runder, men en for lille sejr 

(4½-3½) over Evans 2 i 6. runde sendte 

Haderslev på 2. pladsen. Nu skulle 

rivalerne fra Silkeborg slås i sidste runde, 

men det blev til et stort nederlag på 2-6. 

En enkelt sejr på 6-2 i sidste runde var ikke 

nok til at sikre Ribe endnu et år i 

divisionen, så de må ned i mesterrækken. 

 

Med 5 sejre og 2 uafgjorte blev Tønder en 

sikker vinder af Mesterrække 1. Tønder 

scorede i alt 37 point. Haderslev 2 tabte 

alle kampe og sluttede sidst med 18 point. 

Gråsten spillede en solid turnering og 

sluttede med 25 point på en frelsende 6. 

plads. Gråstens skakhold minder mig 

meget om SønderjyskE’s fodboldhold. De 

bliver hvert år nævnt, som en mulig 

nedrykker, men fighter om hvert point og 

klarer sig. 

Med sejren rykker Tønder op i 2. division, 

hvor de kommer til at spille mod Bov og 

Haderslev. 

 

I min omtale af Mesterrække 2 vil jeg 

først komme med en undskyldning til 

Vejen, fordi jeg glemte dem i sidste 

nummer. 

Vejen klarede sig godt i rækken og blev 

nummer 5 med 25½ point.  

 

Allerede i sidste blad var gruppespillet i A-

rækken afgjort. Her er vinderne fra de 4 

grupper: 

Gruppe 1 (5 hold) Bov II 12½. 

Gruppe 2 (6 hold) Vojens 12½ 

Gruppe 3 (6 hold) Varde II14½ 

Gruppe 4 (6 hold) Fredericia II 12 

 

Så var det tid til semifinaler med 8.-

mandshold. 

I den første semifinale besejrede 

Bov II sikkert Vojens I med 6-2. Der var 

aldrig tvivl om udfaldet og ved stillingen 

4½-½ til Bov blev de sidste 3 partier givet 

remis. 

Vojens tre veteraner Mogens K. Larsson, 

Godtfred Sloth Jensen og Finn Nielsen 

holdt balancen på de øverste brætter mod 

Bovs stærke top Svend Erik Kramer, 

Marte Benzen og Malthe Ibs. 

I den anden semifinale trak Varde II 

knebent det længste strå med 4½-3½ over 

Fredericia II. 

Finalen spilledes 11. marts i Bov og endte 

med en sikker 6-2 sejr til Bov II over 

Varde II. 

Efter følgende enkeltresultater: 

1. Svend Erik Kramer - Michael Langager 

1-0 

2. Marthe Benzen - Niels Peter Nissen 1-0 

3. Guido Heinemann - Flemming Færge  

1-0 

4. Marco Hansen - Søren N. Jensen 1-0 

5. Gundolf Matthiesen - Bent Krog ½-½ 

6. Muhamed Alijagic - Ole Henriksen ½-½ 

7. Claus Nielsen - John Callesen ½-½ 

8. Steen Jensen - Jan Schou ½-½ 
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Partier fra holdturneringen. 

 

Svend Erik Kramer fra Bov har kommen-

teret og indsendt følgende 2 partier fra 

holdturneringen. Første parti er fra sidste 

runde i gruppespillet, hvor Bov 2 møder 

Gråsten 2. Partiet blev spillet på bræt 1. 

Senere vandt Marthe og Bov 2 både 

semifinale og finale i A-rækken. 

 

Steen Zanchetta, Gråsten 

Marthe Benzen, Bov 

 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 

¤f6 5.0–0 b5 6.¥b3 ¥e7 7.¦e1 d6 

8.c3 ¥g4!? 9.d4!? Teoritrækket er 9. 

d3, men 9. d4 er fint spillelig. Se mere 

næste note [9.d3 ¤a5 10.¥c2 c5 

11.¤bd2 0–0=] 9...exd4 10.cxd4 ¥xf3 

11.gxf3 Jeg mener at dette er OK for 

hvid, selv om der ikke er mange partier 

med varianten. Jeg har dog fundet et 

fra højt niveau Polzin (2491) - Nikolic 

(2603) Bundesliga 2009–10, der 

sluttede remis efter 59 træk [11.£xf3? 

¤xd4] 11...£d7 er nok stærkere end 

Sa5 som blev spillet med 

trækomstilling i nævnte parti [11...0–0 

12.¤c3 ¤a5?! 13.¥c2 c5 14.dxc5 dxc5 

15.e5 ¤d7± hvor sort sikkert kun 

holder remis fordi han er den 

stærkeste spiller. Varianten efter 12. -, 

Sa5 ser i hvert fald betænkelig ud for 

sort] 12.¤c3 0–0 13.¥f4 ¤h5 14.¥g3 

¥g5 15.¤d5 £h3 16.¤e3? [16.f4 ¥d8 

17.¦c1 ¤a5 18.¤xc7² ¦c8 19.¤d5 

¦xc1 20.£xc1 ¤xb3 21.axb3²] 

16...¤e7 17.¦c1 ¦ac8 18.¦c2?! 

[18.¥c2 ¤f4 19.¥d3 ¤xd3 20.£xd3=] 

18...¤g6 19.£e2?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[19.¦c6 er en smule bedre, men ikke 

helt godt nok 19...a5 20.£d3 a4? 

(20...¤h4! 21.¥xh4 ¤f4 22.£f1 £xh4 

23.¤f5 £h5µ) 21.¥c2=] 19...¥xe3 

20.£xe3 [20.fxe3 ¤xg3 21.hxg3 

(21.£g2 £xg2+ 22.¢xg2 ¤h5–+) 

21...£xg3+ 22.¢f1 c5–+] 20...¤hf4 

21.¥xf4 ¤h4 0–1 
 

Her er sidste rundes parti i B-rækken. 

David Gutschenreiter, Bov 

Henning Jakobsen, Alssund 

 

1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.¥b5+ ¥d7 4.¥c4 

g6 5.f4 ¥g7 6.¤f3 ¤c6 7.0–0 ¤a5?! 

Begge parter har spillet åbningen 

fornuftig, nu burde sort nok have 

fortsat med [7...¤h6 8.¤d5 0–0= med 

lige spil] 8.¥e2 e6? Det er i hvert fald 

en fejl, nu bliver de sorte felter omkring 

den sorte konge svage [bedre 8...¤c6 

og sort står kun marginalt dårligere] 

9.d4 måske endnu bedre [9.e5! dxe5 

(9...¥c6 10.d4 dxe5 11.dxe5±) 

10.fxe5±] 9...b6 10.d5 ¥xc3? Hvorfor 

frivilligt skille sig af med sin eneste 

aktive brik? 11.bxc3 ¤e7 12.c4 0–0 Så 

fik sort dog rokeret, men for hvilken 

pris 13.¥b2 en gigant løber 13...f6 

14.e5! Godt spillet af den unge mand 
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14...dxe5 15.fxe5 ¤f5 16.£d2 fxe5 

17.¥xe5 ¤b7 18.¦ad1 £e7 19.d6! 

£e8 20.g4 ¤g7 21.£h6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutstillingen fortjener et diagram 1–0 

 
 

DM 

Christian Karstensen, Tønder. 

 

Ved dette års DM i Helsingør deltog der 

kun 2 spillere fra 4. hovedkreds. Sebastian 

Gråbæk fra Gråsten skakklub deltog i 

nyskabelsen kort påske hvor der spilledes 

5 runder på tre dage. Sebastian klarede sig 

fint og scorede 2½ point, altså 50% hvilket 

var næsten et helt point over forventet 

score. Jeg selv der blev 32 år gammel i 

påsken er blevet for ”gammel” til 

dobbeltrunder og spillede derfor i en åben 

7 runders turnering over 7 dage. Der var i 

alt 3 grupper, ud over kandidatklassen, der 

spillede 7 runder og jeg var seedet som 

nummer 12 af 22 i den øverste af disse. 

Den gruppe jeg spillede i var placeret 

sammen med kandidatklassen i Øresunds 

salen, hvor man kunne sidde og se ud over 

Øresund. Det var altså fine forhold at spille 

under, og jeg må indrømme at jeg var lidt 

nervøs for hvorledes det skulle gå i så 

stærkt selvskab. Det faktum at samtlige 

partier i min gruppe blev transmiteret live 

hver dag på internettet bidrog i hvert fald 

de første par dage til nervøsiteten. Jeg 

tabte i de 2 første runder og fik derefter en 

sms fra en god der sagde at 5 af 7 skam var 

i orden, og med sejre i runderne 3-5 var 

dette ikke umuligt, men nederlag i 6 runde 

til min anden 2100 mand gjorde at jeg i 

sidste runde skulle spille mod feltets eneste 

kvinde, nemlig Louise Fredericia. Jeg 

havde en forventet score på 2,8 af 7, og da 

jeg havde fået mine 3 point var alt hvad jeg 

kunne få i sidste runde ”oven i hatten”. Det 

var altså som det så ofte er sidste runde der 

afgjorde om det skulle være en god eller 

middelmådig turnering for mig personligt: 

 

Louise Fredericia 

Christian Karstensen  

 

1.c4 e5 2.g3 d6 3.¥g2 f5 Jeg havde 

dagen forinden set IM Nikolaj 

Mikkelsen stille sig sådan op mod Dara 

Akdag, og selv om han tabte, synes 

jeg, det var et forsøg værd. 4.¤c3 ¤f6 

5.d3 c6 6.e4 ¥e7 7.¤ge2 0–0 8.0–0 

¥e6 9.b3 ¤bd7 10.exf5 ¥xf5 11.d4 

£e8 12.h3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£h5 Åbningen er så godt og vel  
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overstået og sort har vel mindst 

udlignet. 13.h4 ¤g4 14.f3 De bedste, 

da sort truer med at ofre en løber på 

h4. 14...¤h6? Det var bedre at spille 

springeren tilbage, hvor den kom fra. 

15.£e1 g5? Endnu en unøjagtighed, 

bedre var exd4. 16.hxg5? Dd2 eller g4 

var bedre alternativer. 16...¥xg5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.g4 ¥xg4 Det har længe ligget i 

luften, at sort måtte ofre en officer, og 

nu er han tvunget til det. 18.£g3 Her 

var Sg3 bedre, men den hvide stilling 

er svær at spille. 18...¥h4! 19.fxg4 

¤xg4 20.£h3 ¦xf1+ 21.¥xf1 ¤df6 

22.¤g3 ¥xg3 23.£xg3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢h8! Det træk jeg er gladest for i dette 

parti, men computeren synes exd4 er 

marginalt bedre. 24.£h3 £f5 25.¥d3? 

Den hvide stilling er, som sagt, svær at 

spille. Her var Sd1 det bedste. 25...e4 

26.¤xe4 Hvid giver officeren tilbage, 

men det er for sent. 26...¤xe4 27.¥e3 

¦g8 28.¥xe4 ¤xe3+ 0-1 

 

Dermed sluttede jeg på 4/7, hvilket var 

dobbelt så mange point som jeg fik til DM 

i 2011, og det betød at jeg vandt en 

ratingpræmie. 

 

Grenzturneringen. 
 

Grenzturneringen er et samarbejde mellem 

Tønder, Leck og Løgumkloster. Den star-

tede i slutningen af september og er først 

sluttet midt i april. Enkelte partier er stadig 

ikke spillet. 

Der har kun været 10 deltagere, og de har 

spillet 7 runder monrad. Vinder af turne-

ringen blev Christian Karstensen fra Tøn-

der. De udsatte partier betyder, at 2.-plad-

sen endnu ikke er afgjort. Her er et parti 

fra turneringsvinderen, som han selv har 

sat noter til. 
 

Harald Eis, Leck 

Christian Karstensen,Tønder 
 

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.¥b5+ En god 

variant for dem, der ikke gider studere 

en masse teori. Den er knap så skarp, 

som mange andre sicilianere, og så er 

det svært at få noget med sort imod 

det, ihvertfald for mig. 3...¥d7 4.¥xd7+ 

£xd7 5.0–0 ¤c6 6.d4 cxd4 7.¤xd4 e6 

8.¦e1 ¤ge7 9.c4 g6 10.¥e3 ¥g7 

11.£d2 0–0 12.¤c3 a6 13.¦ad1 ¤e5 

14.b3 ¤g4 15.f3 15. Lg5 var bedre. 

15...¤xe3 16.£xe3 £c7 17.¤de2 

¦ac8 18.¤a4 
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¤c6 18. -, b5 var bedre, så hvid ikke 

kan hoppe ind på b6 med springeren. 

19.a3 b5 20.cxb5 axb5 21.¤ac3 £a5 

22.¤b1 [22.¦xd6 £xa3 med lille sort 

fordel. Nu bliver hvid spillet baglæns.] 

22...¦fd8 23.b4 £a4 24.¦d2 ¤e5 

25.¤ec3 £a6 26.¦c2 ¤c4 27.£c1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d5! Som det ofte er i siciliansk, så står 

sort godt, hvis man får gennemført d5, 

og her står sort rigtig godt. 28.exd5 

exd5 29.¢h1 d4 30.¤e4 d3 31.¦a2 f5 

32.¤c5 £f6 33.¤d2 ¥h6 Nu vinder 

sort en officer. 34.¦e6 £g5 35.¤cb3 

¤xd2 36.¤c5 ¤c4 37.£d1 £c1 

38.¦a1 £xd1+ 39.¦xd1 d2 40.¤b7 

¦e8 0–1

 

 

Har vi et imageproblem?? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……… lær folk at spille actionskak.  
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Diverse 
 

Jeg har været rundt på diverse hjemme-

sider og fundet lidt. Dette er selvfølgelig 

ikke fyldestgørende og jeg har ret sikkert 

overset noget.  

Mangler din turnering, så er det fordi 

du ikke har sendt mig noget. 
 

Løgumkloster Byturnering er i fuld 

gang. Christian Karstensen, Tønder bliver 

den kommende bymester. Han har vundet 

de første 4 partier af 5 og er 1½ point foran 

nærmeste konkurrent. 

Mere om turneringen og partier i næste 

nummer af bladet. 
 

I Gråsten  klubmesteren 2012 Jørgen 

Clausen, som scorede 6 point af 7 mulige. 

Bent Bojsen blev nummer 2 med 5 point, 

Henrik Feldbor blev 3’er med 4½ point. 
 

Marco Hansen blev klubmester i Bov med 

5½ point. Samme pointsum nåede Svend 

Erik Kramer, men han deltager udenfor 

konkurrence. Steen Jensen blev nummer 2 

med 5 point. 
 

Tønder klubturnering er afsluttet. Der 

var kun 8 deltagere i år, så den blev spillet 

i en alle mod alle gruppe. Christian 

Karstensen vandt med 6½ point, mens 

Eivind Palm blev nummer 2 med 5½, 

mens Kaj Elkjær Larsen tog 3. pladsen 

med 5 point. 
 

Skoleskak. 

Holdturnering på Aabenraa Friskole 

Den 20. april blev der efter DSS’s nye 

koncept afholdt holdturnering på Aabenraa 

Friskole – en af vore nye skoler. Under 

kyndig ledelse af Per Gejl Jørgensen fra 

friskolen og Mikkel Nørgaard fra Dansk 

Skoleskak forløb turneringen glimrende og 

hyggeligt. 

Sct.Severin Skolen fra Haderslev har en 

længere skaktradition end de øvrige skoler 

og vandt overlegent i både skak32-klassen 

og skak64-klassen: 
 

Skak 64 ( 64 år i alt for 4 spillere): 

1. Sct. Severin Skole 1  58 p 

2. Gråsten Skole  35 p 

3. Aabenraa Friskole 2  39 p 

3. Aabenraa Friskole 1  28 p 

Skak 32 (32 år i alt for 4 spillere) 

1. Sct. Severin Skole 2  55 p 

2. Aabenraa Friskole 4  47 p 

3. Aabenraa Friskole 3  46 p 

4. Aabenraa Friskole 5  35 p 

5. Aabenraa Friskole 6  28 p 

6. Aabenraa Friskole 7  27 p 
 

Den samlede skolepræmie – den skole, 

som i alt opnåede flest point – gik dog til 

Aabenraa Friskole, hvis 7 hold i alt 

scorede 250 points, medens Sct. Severin 

fik 113 og Gråsten 35 p. 
 

Top 20 i 4. HK (Sønderjydsk Skak) 

Klippet i Bondefangeren. 
 

Nr. Navn / klub Rating 

1. Curt Hansen, Tønder 2623 

2. Frank Schwarz, Bov  2237 

3. Peter Hertel, Bov   2231 

4. Kai Reinecker, Bov   2205 

5. Søren Brautsch, Haderslev 2190 

6. Ernst Michael Jessen, Alssund 2148 

7. Andreas Schütte, Bov  2145 

8. Harald Klawitter, Bov 2116 

9. Jens Chr. Lund, Tønder  2112 

10. Frank Petersen, Aabenraa  2098 

11. Jan Garbrecht, Haderslev  2096 

12. Thore Prien, Bov   2088 

13. Allan S. Hermannsen, Hader. 2079 

14. Kai C. Bjørnskov, Haderslev 2074 

15. Robert Schütz, Ribe  2073 

16. Hartmut Klemmt, Bov  2069 

17. Nato Imnadze, Bov  2052 

18. Peter Martin Leimand, Ribe  2043 

19. Carsten Hansen, Haderslev  2036 

20. Helge Andersen, Tønder  2033 
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TREKANT - TURNERING ÅR 2012 

 

Skakklubben ALSSUND – GRÅSTEN Skakklub og AABENRAA Skakklub 

Indbyder igen i år – og for 18. gang – til hurtigturnering i skak.  

 

Turneringen vil blive afviklet over 9 runder – og grupperne vil blive inddelt efter ratingtal 

– dog deltager forrige års vinder af en gruppe i en højere gruppe – uanset hans ratingtal.  

 

RUNDER:   DATO:  

Runde 1, 2 og 3  Gråsten Torsdag d. 3. maj 2012  

Runde 4, 5 og 6  Alssund Tirsdag d. 8. maj 2012  

Runde 7, 8 og 9  Aabenraa Torsdag d. 10. maj 2012  

 

TIDSPUNKT: Hver spilleaften kl. 19.00. Betænkningstiden pr. spiller pr. parti er 20 

minutter.  

AFBUD: Vi ser helst ikke at der kommer afbud, idet turneringen afvikles inden for 1-2 

uger. MEN hvis; så kontakt én af nedenstående klubber.  

 

SPILLESTED:  Gråsten Skakklub, Ahlmannsparkens Cafeteria, Gråsten  

Skakklubben Alssund, Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg  

Aabenraa Skakklub, VUC Nygade 18, Aabenraa  

 

INDSKUD (betales første spilleaften)  Klubspillere kr. 100,00  

Ikke klubspillere kr. 50,00  

 

PRÆMIER Præmieliste vil blive fremlagt efter 3. runde  

VIGTIGT: DER ER MANGE GODE PRÆMIER PÅ SPIL  

 

Og der indlægges en kaffe/sludrepause efter hver runde på 10-15 min.  

 

TILMELDING (med oplysning om navn, klub, tlf. og ratingtal)  

Skal ske senest den 30. april 2012 til:  

 

SKAKKLUBBEN 

ALSSUND  

v/Karsten Fyhn  

Ahlmannsvej 50  

6400 Sønderborg  

Email: 

kfyhn@vikingskak.dk  

Tlf.: 23461426  

 

 

GRÅSTEN  

SKAKKLUB  

v/Hansjørgen Clausen  

Æblehaven 5  

6330 Egernsund  

Tlf.: 25 12 60 07  

 

AABENRAA 

SKAKKLUB  

V/Uwe Hansen  

Solsortevej 16  

6200 Aabenraa  

Tlf.: 74 66 68 21 

 

 

Husk pokalturneringen den 5. maj i Tønder. 

 


