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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@dlgmail.dk 

 

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: 
 

Svend Erik Kramer 

Email: sekra@bbsyd.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 

 
 

Forsinkelse 

 

Dette blad er lidt forsinket, da det gerne 

skulle have været ud allerførst i septem-

ber. 

Det skyldes, at det har givet mere arbejde 

at lægge 3 skoler sammen, end jeg havde 

forventet.  

Jeg ville selvfølgelig gerne have 

prioriteret bladet højere end skolen. Det 

kunne jeg dog ikke blive enig med min 

leder om – så derfor denne forsinkelse. 

 

Næste blad forventes at udkomme til 

december – her skulle der gerne være en 

færdig forårskalender i. 

 

Der skulle også gerne være indlæg og 

partier fra nye kilder. 
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Vagn Jakobsen er død. 

 

Den triste nyhed kom pr. mail den 15. juni. 

Jeg har selv kun spillet mod Vagn 3 gange. 

Alle 3 gange var spændende med kompli-

kationer. Selv om det var noget efter hans 

storhedstid, så fik jeg indtrykket af en 

dygtig skakspiller og et meget behageligt 

menneske. 

Da jeg ikke kendte Vagn godt nok til at 

kunne skrive mindeord, bad jeg 

Løgumklosters klubformand om at gøre 

det, og det gjorde han gerne. 

 

Vagn Lynge Jakobsen, 

27.10.1932 – 14.06.2012 

 

Løgumkloster Skakklub og Sønderjysk 

Skak har mistet en af de gamle kæmper. 

Vagn Lynge Jakobsen døde i juni måned 

79 år gammel efter lang tids svær sygdom. 
 

Første gang jeg hørte om Vagn Jakobsen 

var i 1960erne til en stor 

simultanforestilling i Tinglev, sikkert 

arrangeret af den navnkundige Henrik 

Johannsen. Simultanspilleren var den 

russiske stormester Taimanov, og jeg 

husker at vi 2 knægte, der kom fra 

Løgumkloster, fik at vide at deroppe – ved 

højbordet – sad de stærke spillere fra 

Haderslev, deriblandt den sønderjyske 

mester Vagn Jakobsen; det skulle ikke 

undre mig, om ikke Vagn var en af de få 

spillere, der tog point fra stormesteren. 
 

Vagn har været en del af Sønderjysk Skak 

i hele sin skakkariere; bortset fra 

studietiden i København har han spillet i 

de sønderjyske klubber, først i de stærke 

divisionsklubber Tønder og Haderslev, og 

efter at han nedsatte sig som apoteker i 

Løgumkloster i den lokale klub, der jo 

højst har kunnet drive det til et par 

småbesøg i Mesterrækken. 

Det var naturligt for Vagn at vælge den 

lokale klub, og han spillede mod alle 

klubbens medlemmer med samme 

entusiasme uanset styrkeforholdet.  

Han var altid venlig og imødekommende 

og selvom han ikke var specielt udadvendt 

satte han stor pris på sammenholdet og 

kammeratskabet i klubben. 

Hans 21 klubmesterskaber i de 30 år taler 

jo deres tydelige sprog om styrkeforholdet. 
 

Vagn har gennem årene været et sikkert 

førstebræt på vores klubhold, en løselig 

opgørelse viser at han nok har spillet ca 

120 holdkampe, og han har scoret et godt 

stykke over 80 point i dem. 

En af de spillere han har mødt rigtig 

mange gange er Holger Larsen fra 

Vamdrup, og her er et af deres partier, 

hvor Vagn brillerer med løberparret. 

Til Holgers forsvar skal siges at han 

ankom til kampen med en del forsinkelse, 

på grund af et skoleskakarrangement. 

 

Holdturneringen 1989 - 1990 

Holger Larsen, Vamdrup 

Vagn Lynge Jakobsen, Løgumkloster 

Noter Helge Andersen 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 4.0–0 

¤f6 5.¦e1 d6 6.h3 h6 7.c3 g5 Et 

udsædvanligt skarpt trak. 8.d4 ¥d7 

Udvikler og undgår afbytning af da-

merne. 9.dxe5 ¤xe5 10.¤xe5 dxe5 

11.£b3 0–0 12.¤d2 [12.£xb7 Kunne 

godt vare spillet, men Holger har (for) 

stor respekt for sin modstander.] 

12...b5! 13.¥e2 ¥c6 14.f3 £d7 15.¤f1 

a5 16.¥e3 a4 Sort har taget initiativet. 

17.£c2 £e6 18.¤g3 ¤e8 19.b3 ¤d6 

20.c4 bxc4 21.¥xc4 ¤xc4 22.£xc4 

Stillingen er meget lige - kan løber-

parret afgøre? 22...£xc4 23.bxc4 

¦fd8 24.¤f5 ¥f8 25.¦ed1 ¥d7 

26.¦ab1 ¥e6 27.¦xd8 ¦xd8 28.¦c1 

¦b8 Nu trænger tårnet ind. Den hvide 
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springer star optisk godt, men laver 

intet, mens den sorte løber optisk står 

skidt, men praktisk dækker en masse 

felter. 29.¦c2 ¦b4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.¥c1 [30.c5 ¦b1+ 31.¢h2 (31.¥c1? 

¥b3! 32.axb3 axb3 33.¦b2 ¦xc1+ 

34.¢h2 ¦c3) 31...¦a1 og sort får alli-

gevel bonden.] 30...¦xc4 31.¦xc4 

¥xc4 32.a3 f6 Nu skal kongen med. 

33.¢f2 ¢f7 34.¢e3 ¥c5+ 35.¢d2 ¥f1 

36.h4 ¥xg2 37.¤xh6+ ¢g6 38.hxg5 

fxg5 39.¤g4 ¥d4 40.¢e2 ¥h3 

41.¤e3 ¥e6 42.¢d3 ¥c8 43.¤d5 

¥a6+ 44.¢d2 Løberne dominerer 

brættet. 44...c5 45.¤b6 ¥b5 46.¤d5 

¢h5 47.¤f6+ ¢h4 48.¤h7 I de noter 

jeg har er trækket 48. Sd7 angivet, 

men efter 48. -, Lxd7 giver det ingen 

mening. 48...g4 49.fxg4 ¢g3 Der 

kunne godt være tale om en skrive-

fejl/manglende træk - 49. -, Kxg4 

virker logisk. 50.¤f6 ¢g2 51.¤d5 ¢f1 

52.¢c2 ¢e2 53.¥h6 ¥d3+ 0–1 
 

Vagn hjemtog det sønderjyske mesterskab 

i 1964 og i 1967. 

I 1991 arrangerede Løgumkloster 

turneringen og Vagn repræsenterede 

klubben i mesterskabsklassen – så vidt jeg 

husker skulle der en del overtalelse til. Han 

havde da også svært ved at klare sig mod 

de unge stærke spillere og han scorede kun 

1½ point i turneringen. Her hans 

gevinstparti mod Jan Madsen fra Oversø 

Frørup: 

 

Sønderjysk Mesterskab 1991, 

Løgumkloster,  3. runde 

Vagn Lynge Jakobsen, Løgumkloster - 

Jan Madsen, Oversø-Frørup 

Noter Helge Andersen 

1.f4 b6 2.¤f3 ¥b7 3.e3 e6 4.¥e2 ¥e7 

5.0–0 h5 6.b3 h4 7.¥b2 ¤f6 8.c4 h3 

9.g3 ¤e4 10.d3 ¥f6 11.£c2 ¥xb2 

12.£xb2 ¤f6 13.¤c3 £e7 14.d4 d6 

15.¦ac1 ¤bd7 16.b4 ¤g4 17.£d2 

¤df6 18.¤g5 Hvid har med fornuftige 

udviklingstrak faet en terrænovervægt. 

Sorts bedste aktiv er den lange løber-

diagonal, som hvid kan lukke med e4 

eller afbytte med Lf3. 18...c5 Bedste 

mulighed for aktivt spil. Efter lang ro-

kade ville hvid fa et farligt angreb pa 

kongen. 19.bxc5 dxc5 20.¥f3 ¦d8 

21.¦fd1 ¥xf3 22.¤xf3 £b7 23.d5! Nu 

etableres en farlig fribonde. 23...exd5 

24.cxd5 £e7 25.e4 0–0 [25...¤xe4?? 

26.¤xe4 £xe4 27.¦e1 Vinder let.] 

26.e5 ¤h5 27.¤g5  
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f6 Koster en kvalitet, men Tfe8, De2 

ville koste mere. 28.¤e6 fxe5 

29.¤xd8 [29.£e2 ¤hf6 30.fxe5 ¤xe5 

31.£xe5 Hvid har fordel.] 29...exf4 

30.gxf4 [30.¤c6 ville vare stærkere.] 

30...£xd8 31.¦f1 ¦f6? Giver hvid 

mulighed for at fa springeren i spil med 

tempogevinst. 32.¤e4 ¦f5 33.d6 ¤gf6 

34.£e3 £d7 35.¦cd1 ¤xe4 36.£xe4 

¤f6 37.£f3 ¤h5?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fælde, som hvid dog ikke falder i, 

men elegant undviger. 38.¦d5 

[38.£xh3?? ¦g5+ 39.fxg5 £xh3 40.d7] 

38...¤f6 39.¦xf5 £xf5 40.¦d1 £d7 

Det var i de gode gamle dage, hvor der 

blev spillet med hængeparti. Hvid 

gjorde her hemmeligt træk, og partiet 

blev genoptaget nogle uger efter, som 

det står i bulletinen: ”Mange analyser 

senere.” 

 41.f5 g6? Det kan ikke vare godt at 

åbne til kongen. En god ide ville vare 

at få modspil ved at rykke b- eller c-

bonden frem. 42.£xh3 gxf5 43.¦d2 

£e6 44.£g2+ ¢f7 45.¢f1 £c4+? Det 

kan ikke vare til sorts fordel at frem-

tvingen en dronningeafbytning. 46.£e2 

£xe2+ 47.¢xe2 ¢e6 48.h4! Nu er 

den kortbenede springer på overar-

bejde. 48...¢d7 [48...¤e4 49.d7 ¤xd2 

50.d8£] 49.¦d1 c4 [49...¤e4 50.h5 

¤xd6 51.h6 ¢e6 52.¦xd6+ ¢xd6 

53.h7 Vinder let.] 50.¢e3 c3 51.¢f4 

¤d5+ 52.¢e5 [52.¦xd5?? c2 og 

bonden kan ikke stoppes.] 52...¤e3 

53.¦c1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b5 [53...c2 54.h5 og den fjerne fri-

bonde afgør hurtigt.; 53...¤c4+ 

54.¢xf5 ¢xd6 55.¦xc3 ¤e5 56.h5 ¤f7 

57.¢g6 ¤e5+ 58.¢g7 bonden render 

ned.] 54.¦xc3 ¤c4+ 55.¢xf5 ¤xd6+ 

56.¢e5 ¤f7+ 57.¢d5 a6 58.¦g3 ¢e7 

59.¦g6 En præcis afslutning afgør 

hurtigt partiet. 59...a5 60.¦a6 a4 

61.¢c5 1–0 
 

Dette var så det sidste sønderjyske 

mesterskab som Vagn deltog i. Da klubben 

igen i 2007 arrangerede turneringen 

nyttede aller overtalelsesevner ikke – Vagn 

havde opnået de skaktitler han ønskede. 

Dog blev det lige til en til – i 2008 vandt 

han det lokale Bymesterskab - måske lidt 

heldigt - med 4 point. Han tabte til Helge 

Andersen, der så til gengæld satte 1½ point 

mod andre modstandere. 

I denne turnering fik Vagn point mod sin 

gamle kampfælle Godtfred Sloth Jensen: 
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Løgumkloster Byturnering 2008 

Godtfred Sloth Jensen, Aabenraa - 

Vagn Jakobsen, Løgumkloster 

Noter Helge Andersen 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 ¤f6 4.0–0 

¤xe4 5.¦e1 ¤d6 6.¤xe5 ¤xe5 [Føl-

gende fælde falder en super-veteran, 

som Vagn selvfølgelig ikke i. 

6...¤xb5?? 7.¤xc6+] 7.¦xe5+ ¥e7 

8.¤c3 0–0 9.¥a4 c6 10.d4 ¤c4 

11.¦e1 d5 12.a3 ¥d6 13.£f3 £c7 

14.g3 ¥d7 15.b4 ¦ae8 16.¤e2 £c8 

17.¥b3 ¥g4 18.£d3 £e6 Sort har 

initiativet og et pænt pres, dog ikke 

noget afgørende endnu. 19.f3 ¥f5 

20.£c3 £g6 21.¢f2 b5 22.a4 a6 

23.axb5 axb5 24.¦a6 ¥c8 25.¦a1 

£h5 Hele tiden de små trusler, som 

langsomt gør den hvide stilling svagere 

og svagere. 26.h4 £f5 27.¥xc4 bxc4 

28.¥f4 ¥e7 29.¦h1 £d7 30.£d2 £b7 

31.c3 ¥f5 32.g4 ¥d3 33.¤c1 ¦a8 

34.¦xa8 [34.¤xd3 ¦xa1 35.¦xa1 

¥xh4+ 36.¢g2 cxd3 med lille sort 

fordel.] 34...¦xa8 35.¤xd3 cxd3 

36.£xd3 ¦a3 37.¥e3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦a2+? [37...¥xb4 38.¦b1 £e7 Med 

sort fordel.] 38.¢g3 ¥d6+ 39.f4 £b5 

40.£f5? [40.£xb5 cxb5 og hvid bør 

ikke tabe stillingen.]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40...£e2 Nu går hvid mat i højest 8 

træk. 41.¥d2 [41.£c8+ ¥f8 42.£xf8+ 

¢xf8 43.h5 £g2+ 44.¢h4 £xh1+ 

45.¢g5 h6+ 46.¢f5 £e4#] 41...¦xd2 

0–1 
 

Til slut et af Vagns sidste partier – mod en 

modstander som Jens Peter Jensen er der 

altid lagt op til et spændende parti: 
 

Løgumkloster Skakklubs klubturne-

ring 2011-2012 

Centralskolen, d. 6 september 2011 

Jens Peter Jensen 

Vagn Lynge Jakobsen 

Noter Helge Andersen 

1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 ¥e7 4.¤f3 0–0 

Blev 4. -, Sc6, som dækker bonden 

glemt? 5.¤xe5 d5 6.exd5 ¤xd5 7.0–0 

¥e6 8.f4 Jeg kan personligt godt lide 

dette trak. Dækker springeren, truer 

med f5 og viser at hvid ikke er bange. 

8...¤c6 9.¤xc6 bxc6 10.f5 ¥c8 

11.£f3 ¥f6 12.¤d2? [12.c3 og hvid 

har en solid merbonde.]  

 

Her viser Vagn sin styrke. Sort spiller 

et træk, som vender partiet fuldstæn-

dig – fra hvid til sort fordel. 
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12...¤e3 ! Efter en lidt problemfyldt 

start er der kommet damp under ked-

lerne i det sorte tog. Herfra går det kun 

en vej. 13.¤e4 [13.£xe3?? ¥d4!; 

13.¦f2 ¤xc2 14.¦b1 ¥d4 og hvid mis-

ter alligevel kvaliteten.] 13...¤xf1 

14.¤xf6+ £xf6 15.£xf1 £xf5 16.¥f4 

¥e6 17.¥xc7 £xf1+ 18.¦xf1 ¥xc4 

19.dxc4 ¦fe8 20.¢f2 ¦ac8 21.¥f4? 

Forærer sort en bonde. 21...¦e4 

22.¥e3 ¦xc4 23.c3 a6 24.g3 ¦e4 

25.¢f3 ¦ce8 26.¦e1? Det kan ikke 

være rigtigt at gå ind i den binding. Nu 

får sort udvikling, mens hvid bruger 

træk på at løsne bindingen. 26...f5 

27.¢f2 ¢f7 28.h4 ¢g6 29.¥d2 ¢h5 

30.¦xe4 ¦xe4 31.b3 ¢g4 32.a4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h6 Nu ruller de sorte bønder, mens de 

hvide ikke kan komme frem uden at 

blive slagtet. 33.¥e3 g5 34.hxg5 hxg5 

35.¥d2 ¦e7 36.c4 ¦d7 Løbertræk 

koster en bonde efter Td3. 37.¢e2 

¦xd2+ Grundig optælling - sort kom-

mer først. [37...¢xg3 38.¥xg5 f4 39.b4 

(39.¥xf4+ ¢xf4 Er selvfølgelig helt 

håbløst.) 39...f3+ 40.¢e3 ¦h7 Nu får 

hvid ikke engang lov til at ofre løberen 

for bonden.] 38.¢xd2 ¢xg3 39.b4 f4 

40.b5 axb5 41.axb5 cxb5 42.cxb5 f3 

43.b6 f2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgivet, der følger 44. b7 f1D 45 b8D 

Df4+ 0–1 
 

 

 

Æret være Vagn Jakobsens minde ! 

 

For Løgumkloster Skakklub 

Vagn Lauritzen 

 

Vagn anbefalede mig at spørge Kai 

Bjørnskov, så vi også kunne få noget med 

fra før Løgumklosterperioden. Kai skrev 

følgende, som også har været gengivet i 

Bondefangeren.                                                                                           
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Vagn Lynge Jakobsen in memoriam 
 

Vagn Lynge Jakobsen – 1932 - 2012 
 

Den 14. juni 2012 døde en af Haderslev 

Skakklubs og Sønderjysk Skaks grand old 

men – apoteker Vagn Lynge Jakobsen, 

Løgumkloster. 
 

Jeg mødte Vagn for første gang i 

Sønderjysk EMT i 1960. Vi havde begge 

vundet vore første 4 partier og var fulde af 

ambitioner. 
 

Vojens, den 14.2.1960. 1. klasse, 5. runde. 

Kai Bjørnskov, Aabenraa  0 

Vagn Jakobsen, Tønder 1 
 

1. e2-e4, c7-c5 2. Sg1–f3, d7-d6 3. d2-d4, 

c5xd4 4. Sf3xd4, Sg8-f6 5. Sb1–c3, e7-e6 

6. Lf1–c4, a7-a6 7. 0–0, Lf8-e7 8. Lc1–

e3, 0–0 9. f2-f4, b7-b5 10. Lc4-d3, Lc8-

b7 11. a2-a3 Åbningen er spillet efter 

datidens kære, kendte mønstre, og der er 

lige spil. Hvids træk er en lille smule 

passivt, ligesom hvids Ld3 ikke gør noget 

for tryk mod d5.  11. -, Sb8-d7 12. f4-f5, 

Hvid forsøger at sætte noget i gang på 

kongefløjen, men det er stillingen slet ikke 

moden til. Su overtager sort kommandoen 

med et fremstød i centrum. 12. -, e6-e5 13. 

Sd4-b3, d6-d5 14. e4xd5, Sf6xd5 15. 

Sc3xd5, Lb7xd5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort har gennemført c6-c5 og har derefter 

mindst lige spil. Der er imidlertid en lille 

kombination i stillingen.  

16. Ld3xb5, Ld5xb3 17. Lb5xd7, Lb3xc2 

18. Dd1xc2, Dd8xd7 19. Ta1–d1, Dd7-b7 

Jeg husker, at jeg her brugte en del tid på 

at overveje 20. f6 med ideen 20. -, Lxf6 

21. Txf6?! men forkastede det, da der 

ingen klare varianter var. En sund respekt 

for Vagn var også med i overvejelserne! 

20. b2-b4 Kaster et andet lod i vægtskålen: 

Bondemajoriteten på dronningefløjen. Det 

viser sig dog, at sort sagtens kan blokere 

den, og at b-bonden ender med at blive en 

svaghed. 20. -, a6-a5 21. Td1–b1, a5xb4 

22. a3xb4, Tf8-c8 23. Dc2-b3, Db7-b5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi giver ordet til Nimzowitsch: 

Dronningen er en dyr, men 

frygtindgydende blokør. Fra nu af er sort i 

fordel, og hvid finder ingen egnet plan. 24. 

Tf1–c1, Tc8xc1+ 25. Le3xc1 På ganske 

kort tid er sorts fordel vokset, så den nu er 

ganske tydelig. Hvids b-bonde er blokeret 

og svag, og de hvide officerer reduceret til 

dækningsbrikker, medens sort kan operere 

med sine tunge officerer, som han vil. 25. -

, Ta8-c8 26. h2-h3, Db5-e2 Med den 

direkte trussel 27. -, Tc2 og vinder, da 28. 

Dd5 besvares med 28. -, Txc1+ 29. Txc1, 

De3+ og vinder. 27. Db3-e3? Bedre var 
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27. La3. Nu mister hvid mindst en bonde. 

27. -, De2-c2 28. Tb1–a1 Eneste træk, da 

28. Db3 taber direkte efter 28. -, Txc1+ 28. 

-, Le7xb4 Der røg hvids stolthed, den frie 

b-bonde sammen med selvtilliden. Nu går 

det hurtigt ned ad bakke. 29. Lc1–a3, 

Lb4xa3 30. De3xa3, Dc2xf5 31. Ta1–c1, 

Tc8xc1+ 32. Da3xc1, h7-h6 33. Dc1–c6, 

e5-e4 34. Dc6-e8+, Kg8-h7 35. De8-e7, 

Df5-f4 36. Hvid opgav.  

Den sorte e-bonde er ustoppelig og den 

sorte konge usårlig.  

 

Partiet illustrerer glimrende Vagns 

spillestil - han gav sjældent modstanderen 

nogen chancer og udnyttede sine egne 

dygtigt og ubarmhjertigt.  

Vagn fortsatte og vandt med 1. klasse med 

6½ efter at have afgivet en enkelt remis – 

vistnok mod H. W. May, medens jeg fik 6, 

og vi rykkede begge op. 

 

I 1963 flyttede vi begge til Haderslev – 

Vagn for at tiltræde en stilling som 

provisor ved Hjorteapoteket, jeg for at gå 

på seminariet. Det blev begyndelsen til et 

langt og rigt venskab på skakbrættet. Jeg 

lærte utrolig meget af at spille mod Vagn, 

hvis spillestil var solid og krævede, at man 

holdt sin angrebsiver i ave, så længe 

stillingen ikke var sikret!  

 

Vi kom fra sæson 1964-65 begge på 

førsteholdet, som spillede i 3. division og 

straks rykkede op i 2. division. Desværre 

var det stort set kun Vagn, der havde 

spillestil til at klare sig i det stærke 

selskab, så vi rykkede ned i 3. division 

igen. Her klarede vi os til gengæld fint. 

Det var i disse år, vi med Vagns udtryk 

”hærgede” i Vestjylland og tilføjede 

klubberne i Varde, Ølgod og Skjern 

slemme nederlag. På de lange ture var vi 

som regel inde på en kro og spise 

aftensmad. Det var her, vi opdagede Vagns 

kærlighed til hakkebøf. Det var ofte den 

billigste ret på spisekortet, og Vagn levede 

meget økonomisk. Vi opdagede senere, at 

han havde et stort mål, der krævede 

kapital.  

Kom vi hjem i god tid, kunne turen gå til 

Jacobs kro i Jegerup til en pariserbøf og et 

spil skat – et spil, som både Vagn og Jens 

Jørgen Matthiesen dyrkede med stor 

fornøjelse. Som regel bidrog skatspillet 

ikke stort til at styrke Vagns kapital – han 

spillede for forsigtigt og fik tit for lidt ud 

af sine kort. Men fantastisk hyggeligt var 

det! 

 

I klubben deltog han i klubturneringen 

med succes. Han var farlig for enhver og 

tabte sjældent et parti. Ingen kunne tage 

sig friheder, men hans forsigtighed betød 

også, at han afleverede for mange remiser 

og derfor kun hjemførte få mesterskaber.  
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Det sønderjyske mesterskab erobrede han i 

1964 og 1967, men blev herefter passeret 

af de unge løver Jens Christian Lund og 

Kai Bjørnskov, der stort set sad på 

mesterskabet gennem 70’erne.  

 

I 1978 spillede Hans Werner May, Hans-

Henrik Vognsen, Vagn og jeg en lille 

sommerturnering. Midt under denne fik 

Vagn meddelelse om, at han havde fået 

kongeligt privilegium til at erhverve 

apoteket i Løgumkloster. Det var hans 

livsdrøm, der gik i opfyldelse. Han 

færdiggjorde naturligvis 

sommerturneringen og placerede sig i 

toppen, men snart var opmærksomheden 

rettet mod vest. Vagn flyttede til 

Løgumkloster og var tabt for Haderslev 

Skakklub. 

 

Til gengæld nød Løgumkloster Skakklub 

godt af hans styrke og smukke 

menneskelige egenskaber i mange år. De 

senere år mistede han vel en del af sin 

styrke – også på grund af manglende 

modstand, men i 2002 deltog han i 

Veteranklassen i Sønderjysk EMT, og 

havde han været i stand til at vinde sine 

gode stillinger, ville han være blevet 

turneringsvinder. Nu kneb det efterhånden 

med den taktiske slagfærdighed, så han 

måtte tage til takke med en 3. plads.  

 

De årlige turneringer i Løgumkloster 

deltog han jævnligt i med stor succes. I 

2009 startede han med at slå mig i 1. runde 

og sluttede som 76-årig på en delt 

førsteplads. Ingen dårlig indsats af en 

pensionist! Også 21 klubmesterskaber blev 

det til, som man kan læse i Vagn 

Lauritzens smukke nekrolog i Skakbladet. 

 

De sidste år var Vagn desværre plaget af 

dårligt helbred, og den 14. juni gav hans 

hjerte op. Han blev bisat i Løgumkloster, 

hvor han havde sit livsværk og mange 

gode venner.  

 

Alle vi, som husker Vagn fra hans tid i 

Haderslev, har en klar erindring om et 

beskedent menneske med en aldrig 

svigtende venlighed – i hvert fald uden for 

skakbrættet! – en god taber og en god 

vinder, med en stille og underfundig 

humor og en stor kærlighed til skakspillet, 

som vi sammen tilbragte så mange timer 

med. Nu har Vagn tabt sit sidste parti. 

Endnu en af de store gamle er væk. 

 

Æret være Vagn Lynge Jakobsens minde. 

Kai Bjørnskov 

 

 

 

Go West  
Af Niels Falsig 

 

De åbne aktiviteter, som Tønder Skakklub 

er arrangør eller medarrangør af i sæsonen 

2012-13 er nu sat ind i kalenderen på 

denne hjemmeside. Det gælder: 

 

Tønder Byturnering - en koordineret 

turnering åben for alle spillere. 

 

Grenzturneringen - en koordinet 

turnering med god plads mellem runderne.  

 

Tønder Skakklubs åbne lynmesterskab 

 

GrenzGrandPrix - 9 aftener med en 

langsom-lyn turnering med tidshandicap  

 

Den sønderjyske pokalturnering - 

hurtigskak for 4-mandshold 

Der er noget for enhver smag - og vi håber 

naturligvis på deltagere også fra østkysten. 
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Godtfred Sloth Jensen 90 år 

Klippet i Bondefangeren. 

 

Sønderjydsk Skaks vel nok mest farverige 

spiller fyldte 90 år den 25. august 2012. 

Stadig ved godt helbred og i godt humør 

efter et langt livs glæder og sorger, altid 

optimistisk og taknemmelig for livet i sin 

kristne tro. 

 

Jeg mødte Godtfred som skakspiller, da 

jeg var 15 år, og det blev mit store skaklige 

held. Jeg havde mødt familie og naboer på 

brættet og fik ikke mere modstand, men 

her mødte jeg min overmand! Godtfred var 

et fabelagtigt naturtalent med en kolossal 

kombinationsevne og en kærlighed til 

spillet, så han til enhver tid var parat til at 

spille. Det var jeg også, så vi spillede i den 

tid et utal af løse partier, hvor Godtfred 

naturligvis vandt langt de fleste, men også 

ofte lod sig glide ind i vanskelige 

stillinger, hvor han nød at forsvare sig, 

men en gang imellem måtte ned. Det var 

en fantastisk træning, som gav mig et 

skakligt afsæt, som var uvurderligt for en 

ung spiller. 

 

Godtfred har hørt med til toppen af 

Sønderjysk skak i to generationer. Han var 

Sønderjysk mester i 1953, igen i 1980 og 

sidst i Agerskov i 2007. Han har spillet på 

førstehold i Aabenraa, Haderslev og 

Vojens og et utal af turneringer.  

Ved afslutningerne kommer han med sin 

violin og spiller til en kammeratlig sang.  

 

For et par år siden mistede Godtfred sin 

kone gennem mange år. Det var en stor 

sorg, men til alles overraskelse har han 

fundet en ny, god kvinde at dele livet med. 

Livsbekræftende! 

 

Man kunne finde et hav af spændende 

partier og ikke mindst finurlige slutspil, 

men hvorfor ikke vise hans flotte gevinst 

mod Haderslev Skakklubs formand sidste 

år i Vojens: 

 

Sønderjysk EMT Vojens 2011 

Michael Hedegaard, Haderslev   0 

Godtfred Sloth Jensen, Aabenraa  1 

Siciliansk  

1. e2-e4, c7-c5 2. Sg1–f3, d7-d6 3. d2-d4, 

c5xd4 4. c2-c3 Michaels yndlingsvariant, 

som han har vundet mange smukke sejre 

med. 4. -, d4xc3 Godtfred tager uforfærdet 

imod bondeofferet. 5. Sb1xc3, Sb8-c6 6. 

Lf1–c4, Sg8-f6 7. Lc1–g5, e7-e6 8. 0–0, 

a7-a6 9. Ta1–c1, Lf8-e7 10. Dd1–e2, 

Lc8-d7 11. a2-a4, Ta8-c8 12. Tf1–d1, 

Dd8-c7 13. Lc4-a2, Dc7-b8 Begge spillere 

har behandlet åbningen kyndigt, og hvid 

har kompensation for minusbonden. 14. 

h2-h3 Ikke tempotab, men et nyttigt træk, 

der både forbereder h3 og måske en løbers 

tilbagetog til h2. 14. -, Tc8-d8 Godtfred 

dækker d6 og d-linien. 15. Lg5-f4, Sc6-e5 

16. Sf3-d4, 0–0 Sort har løst sine 

åbningsproblemer og har en bonde mere. 

Nu viser hvid, hvad han vil! 17. g2-g4, h7-

h6 Forsinker hvids angreb, men hvor er 

sorts modangreb? 18. Lf4-g3 Endnu 

stærkere var nok 18. Le3, der holder 

trykket mod g5/h6. 18. -, Se5-c6 Sort søger 

naturligvis afbytning for at tage brodden af 

hvids angreb. 19. Sd4-c2, Men hvid vil 

slås! 19. -, Sf6-e8 20. f2-f4, Le7-f6 21. h3-

h4 en imponerende bondeopmarch. 21. -, 

g7-g5 Et modigt, nogen vil sige 

dumdristigt modangreb. Sort svækker sin 

kongestilling afgørende, men får også sine 

brikker fint i spil med indflydelse i 

centrum. Nu bliver det spændende! 22. 

h4xg5, h6xg5 23. Kg1–g2 Med tanke på 

de kommende åbne linier 23. -, g5xf4 24. 

Lg3xf4, Sc6-e5 25. g4-g5, Se5-g6 Et 

giftigt mellemtræk, der truer med 

familieskakken Sxf4+ - typisk Godtfred! 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 63 Side 12   

 
26. Lf4xd6 Michael falder tilsyneladende i 

vandet og mister en officer, men den 

kommende udvikling er næsten umulig at 

gennemregne. Man må stole på 

husguderne! 26. -., Se8xd6 27. g5xf6 Et 

totalt overraskende dronningeoffer, som er 

lige ved at lykkes! 27. -, Sg6-f4+ 28. Kg2-

f3, Sf4xe2 29. Kf3xe2 Hvordan dækker 

sort nu matten med de to hvide tårne efter 

30. Tg1+? 29. -, Sd6-f5 Løsningen. Også 

muligt var 29. -, Sxe4 30. Tg1+ (30. 

Sxe4,Dh2+ 31. Sf2, Dh5+ 32. Ke3, Dg5+ 

33. Ke2, Lxa4 34. Tg1, Td2+ 35. Kf3, 

Lc6+ 36. Se4, Tg2 37. Txg2 Lxe4+ og 

vinder. 30.- Sg3+ 31. Kf2, Df4+ Den hvide 

konges udsatte stilling bliver hans død, når 

den sorte dame trænger ind via diagonalen 

b8-h2 30. e4xf5 30. Tg1+, Kh7 31. Th1+, 

Sh6 32. Se3, Tg8 og hvid er gået i stå. 30. 

-, Db8-h2+ 31. Ke2-e3, Ld7-c6 Dækker 

feltet h1 og forhindrer dermed hvids 

angreb. Herefter er hvid færdig. 32. Td1–

g1+, Kg8-h8 33. Sc3-e4, Lc6xe4 34. 

Ke3xe4, e6xf5+ 35. Ke4-f3, Td8-d3+ 36. 

Sc2-e3, Dh2-h3+ 37. Kf3-f4, Td3-d4+ Og 

her opgav hvid, stillet overfor udækkelig 

mat. En fantastisk præstation af en 88-årig! 

 

 

BONDEFANGEREN ønsker til lykke og 

håber at kunne være med også ved en 100 

års dag! 

Kai Bjørnskov 

 

 

 

Nyt fra 4. hovedkreds ønsker dig også 

tillykke med dagen. 

  

Mit første møde med Sloth 

 

Nogle opgør husker man bedre end andre. 

Et af de opgør jeg husker bedst er mit 

første møde med Godtfred. Det var i 1982, 

så jeg har været 25, mens han var 60. Han 

var en frygtet modstander. Han spillede 

rigtig godt skak, og man vidste aldrig, 

hvad han kunne finde på, så jeg var glad, 

da jeg kom ind i et remisslutspil. Han 

forsøgte længe at vinde det. 

 

Godtfred Sloth Jensen 

Helge Andersen 

 

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

e5 5.¤b5 a6 6.¤d6+ ¥xd6 7.£xd6 

£f6 8.£c7 ¤ge7 9.¤c3 ¤b4 10.¥d3 

d5 11.£c5 ¤xd3+ 12.cxd3 d4 13.¤e2 

0–0 14.f4 ¤c6 15.0–0 ¥g4 16.fxe5 

£xe5 17.£xe5 ¤xe5 18.¤xd4 ¤xd3 

19.h3 ¤xc1 20.¦axc1 ¦fd8 21.hxg4 

¦xd4 22.¦c7 ¦xe4 23.¦fxf7 ¦xg4 

24.¦xb7 ¦g6 25.b4 h5 26.¦f5 h4 

27.¢h2 ¦f8 28.¦xf8+ ¢xf8 29.a4 ¢e8 

30.b5 axb5 31.a5 ¢d8 32.¦xb5 ¢c7 

33.¦b4 ¦a6 34.¦g4 ¦xa5 35.¦xg7+ 

¢d6 36.¢h3 ¢e6 37.¢xh4 ¢f6 

38.¦g4 ¦b5 39.¦c4 ¢g6 40.¦c6+ 

¢g7 41.¦a6 ¦c5 42.g3 ¦b5 43.g4 

¦c5 44.g5 ¦b5 45.¢h5 ¦b7 46.¦g6+ 

¢h7 47.¦d6 ¢g7 48.¦d8 ¦a7 49.¦b8 

¦c7 50.¦b6 ¦a7 51.¦g6+ ¢h7 52.¦f6 

¢g7 53.¦b6 ¦c7 54.¦b5 ¦a7 55.¢g4 

¦f7 ½–½ 

 

Herefter for han op og højt nærmest 

befalede: ”Remis!”  

Chokeret tog jeg imod. Godtfred kunne 

godt se, at jeg var rystet. Hans lille joke 

var lykkedes, så han grinede. 

Siden har vi haft en del spændende opgør, 

og scoren er stadig lige – det kan jeg da 

være godt tilfreds med. 
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Hovedkredsformand 

Kai Bjørnskov er fyldt 70 år. 

 

Da Kai fyldte 60, stod der følgende i 

Bondefangeren: 
 

”Få er de spillere i vores område og på 

landsplan som ikke kender navnet Kai 

Bjørnskov. 

Ikke blot er Kai en stærk skakspiller, med 

”utallige” sønderjydske mesterskaber og 

klubmesterskaber mv. bag sig. 

For tillige har Kai gennem alle årene præ-

steret en stor indsats for skakungdommen, 

og mange er de som gennem skoleskak, 

ungdomsskoleskak, undervisningsmateri-

aler og meget mere har nydt godt af Kai’s 

pædagogiske og skaklige kunnen. Og også 

vore naboklubber har gennem foredrag 

haft gavn heraf. 

Kai Bjørnskovs arbejdsevne er enorm: 

oversættelse (sammen med Villy Vang Nie-

sen) af ”Chess for Tigers”, produktion af 

de fine opgavesamlinger ”52 to-træk-

kere”,”53 tre-trækkere” med efterfølgere 

er blot nogle eksempler.  

Og alt sammen ved siden af et krævende 

job, hvor Kai har sat en ære i alligevel at 

få tid til at deltage i samtlige hold-

turneringer og næsten samtlige klubtur-

neringer i Haderslev. 

For slet ikke at nævne et utrætteligt ar-

bejde med vort kære klubblad ”Bonde-

fangeren”. 

For hele denne indsats udnævntes Kai på 

Generalforsamlingen for et par år siden 

særdeles fortjent til æresmedlem af 

klubben.” 
 

Her ville de fleste forpustet sige, at de hav-

de ydet nok og fortjent trække sig tilbage, 

men ikke arbejdshesten Kai. Han fortsæt-

ter med det hele og lægger lidt til – hoved-

kredsformand. Da ingen vil være turne-

ringsleder, så bliver han også det. 

Da Åbenrå truede med at stoppe, tog han 

straks kontakt, og tilbød sin hjælp. 

Han er også formand for skoleskakken i 

Sønderjylland, hvor han får ros for sit store 

arbejde. Han udsender bl.a. et flot ugebrev, 

som alle ledere af skoleskak kan printe til 

deres elever. 

Danmarks (måske) bedste klubblad er han 

stadig medredaktør af, men rigtig meget af 

bladet kommer fra hans hånd. Det har han 

gjort i 46 år! 

 

Fighteren Kai. Han er uhyggelig at møde 

ved et bræt. En utrolig dygtig spiller med 

et meget stort kamphjerte. Jeg har mødt 

ham nogle gange, og selv om jeg måske 

har haft lige spil og en enkelt gang også 

fordel, så har han altid kæmpet til sidste 

blodsdråbe og fået udbytte af det.  

Da Erik Brøndum skrev ”Bent Larsen – 

The fighter,” må han have glemt Kai. 

 

Er der noget jeg altid har misundt spillerne 

fra Haderslev, så er det deres analyser efter 

kampene. Her sidder de med samleren Kai 

og gennemgår nogle af partierne. 

Hyggeligt med en øl, men også dybt seri-

øst. Det må virkelig give spillerne noget, at 

have en så dygtig spiller med til analyser-

ne. Det er selvfølgelig ikke sådan, at vi an-

dre ikke må være med. 

 

Mangler jeg stof til bladet, så er en mail til 

Kai altid nok. Indlæg, partier, opgaver – 

den mand er leveringsdygtig i alt. 

 

Kære Kai, modtag hovedkredsens og 

mit forsinkede tillykke med den store 

dag. 

 

Selv om jeg skrev, at du er en uhyggelig 

modstander at møde, så glæder jeg mig til 

vores næste dyst, for du er også en meget 

hyggelig modstander. 
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SydGrandPrix 2012-13 
 

Programmet for de 8 afdelinger kan ses i tabellen nedenfor. Der startes hver gang kl. 

09.30: 
 

Afdeling Dato Arrangør 

SGP-1 22. sept. Springeren, Kolding 

SGP-2 20. okt. Haderslev 

SGP-3 24. nov. Ejby 

SGP-4 28. dec. Vojens 

SGP-5 19. jan. Evans, Vejle 

SGP-6   9. marts Grindsted 

SGP-7   6. april Bov 

SGP-8 27. april Alssund 
 

Reglementet er uændret i forhold til sidste sæson, dog er det i år de 5 bedste resultater, 

der tæller med, og præmierne i den samlede serie er forbeholdt spillere fra 3., 4. og 5.HK. 

Klubberne sørger selv for indbydelse, turneringsledelse osv. Fra indskuddene går 20 kr. 

pr. spiller til den samlede slutpræmie for alle på nær skoleskakspillerne, hvorfra der kun 

trækkes 10 kr. Disse beløb overføres til Svend Erik Kramer, der også har påtaget sig 

jobbet som kasserer for SGP i den kommende sæson. 

Klubberne fastsætter selv størrelsen af indskud til de enkelte stævner. 

SGP-udvalget 

1. juni 2012. 
 

 Holdturneringen 2012-13  

Af Christian Dahl 
 

Vi er blevet kontaktet af formanden for 3. hovedkreds Hans Milter Pedersen, som 

meddeler, at Forretningsudvalget i 3. hovedkreds ikke længere ønsker et 

holdskaksamarbejde med 4. og 5. hovedkreds fra sæsonen 2013/14.  
 

Vi udsendte indbydelsen til den kommende holdturnering torsdag den 9. august 2012. I 

denne indbydelse skrev vi, at fra sæsonen 2013/14 ville vi have en fælles holdturnering 

for 3., 4. og 5. hovedkreds. Vi havde i samme mail beskrevet de specielle op- og 

nedrykningsregler for den kommende sæson for klubberne i 4. og 5. hovedkreds, så vi 

kunne få vores hold indplaceret i de fremtidige rigtige grupper og klasser.  
 

Grundet 3. hovedkreds ikke længere ønsker dette fremtidige holdskaksamarbejde 

bortfalder ovennævnte specielle op- og nedrykningsregler. Den kommende sæsons op- 

og nedrykningsregler er derfor identiske med de seneste års op- og nedrykningsregler.  

Vi beklager meget denne forvirring og vi er ærgerlige over, at samarbejdet alligevel 

ikke ønskes fra 3. hovedkreds´s side.  
 

Er der nogen spørgsmål til ovennævnte er I alle velkomne til at kontakte os.  
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Holdturneringsledere: 

4. HK: Svend Erik Kramer, Ellundvej 4., 6330 Padborg sekra@bbsyd.dk ,  

Tlf.: 74 67 26 01 / 22 56 71 55 

5. HK: Christian Dahl, Dæmningen 47, 1., 7100 Vejle, femtehk@gmail.com,  

Tlf.: 22 78 94 73   

Holdturneringen i 4. og 5. hovedkreds 2012-13 

Hermed indbydes alle klubberne i 4. og 5. HK til sæsonens holdturnering. 

Turneringen spilles i denne sæson for 3. gang samlet for 4. og 5. HK efter det nye fælles 

reglement. 

Tilmelding af hold sker på vedlagte blanket, som sendes til turneringsledelsen senest: 

Fredag den 14. september 2012 

Holdturneringen vil fra denne sæson får en hel ny særskilt hjemmeside, som p.t. er under 

opbygning, så snart den er klar, vil dette blive meddelt klubberne. 

Alle klubber vil modtage et særskilt password til den nye hjemmeside og skal senest 8. 

oktober via hjemmesiden opstille styrkeliste samt angive holdledere for de respektive 

hold.    

Der opkræves 250 kr. pr. hold i indskud i Mesterrækkerne, 200 kr. pr. hold i A- og B-

rækkerne samt 150 kr. pr. hold i C-rækken. Der vil være præmier til de to bedste hold i 

hver gruppe. 

Spilletidspunkter: 

Mesterrække I spiller på følgende søndage: 28/10, 18/11, 2/12-2012 og 13/1, 27/1, 17/2 

og 3/3-2013. 

Mesterrække II, A og B-rækkerne spiller på hjemmeholdets klubaften samme uge, dvs. 

uge 43, 46, 48, 2, 4, 7, 9. BEMÆRK, dette er i ugen FØR Mesterrække I og Divisionerne 

spiller om søndagen. 

C-rækken (for skoleskakspillere og juniorer) med ratingtal under 1200 afvikles som 

stævner på lørdage. Stævne tid ca. Kl. 9.30-16.00. Der spilles med 4-mandshold med 25 

minutters betænkningstid. Vi foreslår at spille stævner 1/12-2012 og 26/1-2013, men 

datoerne kan evt. ændres. Interesserede klubber bedes melde ind på at på afholdelse af 

stævner. 

I Mester 1 og Mester 2 spilles med 8-mandshold. Ret til deltagelse har følgende hold:  

Mester 1: Ribe I, Varde I, Horsens I, Evans III, Springeren II, Gråsten I, Kolding I,  og 

Fredericia I. 

Mester 2: Haderslev II, Stouby I, Evans IV, Jerne I, Vejen I, Grindsted I, Nr. Snede I og 

Bov II. 

Det skal bemærkes, at begge hovedkredses bestyrelser har anbefalet, at Mesterrække 2 – 

som i 2011-12 - kan spille deres kampe på hverdagsaftener og at såfremt afstanden 

mellem klubberne er mere end 70 km, kan udeholdet forlange, at kampen flyttes til om 

søndagen. Dette skal meddeles såvel hjemmebaneholdet som turnerings-ledelsen mindst 

14 dage før kampen oprindeligt skulle have fundet sted. 

I A- og B-rækkerne spilles med 4-mandshold. Der bliver 4 A-rækker med 6 hold i hver. 

Gruppevinderne spiller slutspil med 8-mandshold om oprykning til Mester 2. Dette 

slutspil spilles samtidig med 6. og 7. runde i Mesterrækken, altså søndag d. 17/2 og 3/3.  

I B-rækken tilstræbes der at spille i 4 grupper a 8 hold, dog afhængig af antal 

mailto:sekra@bbsyd.dk
mailto:femtehk@gmail.com
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tilmeldinger.  

Det skal også bemærkes, at det er tilladt spillerne at komme op til 1 time for sent, inden 

det medfører tab af partiet. 

Klubber, der er interesserede i at afvikle fællesafslutning i en gruppe, bedes angive dette 

ved tilmeldingen. 

 

Med venlig hilsen 

Svend Erik Kramer / Christian Dahl 

 

 

Lederudviklingseftermiddag i 4. HK. 

Af Kai C. Bjørnskov 

 

4. hovedkreds, forretningsudvalget. Haderslev, 25. august 2012. 

Tilbud til alle bestyrelsesmedlemmer i 4. HK. 
Efter drøftelse i FU og på hovedkredsgeneralforsamlingen 25.2.2012 inviteres hermed til 

Lederudviklingseftermiddag  

lørdag den 15. 9. 2012 kl. 13 – 17 på VUC – Haderslev, Christiansfeldvej 31D, 6100 

Haderslev. 

Tilmelding til Kai Bjørnskov (kaicb@yahoo.dk / 74532185 / 29906359) senest 10. 

september. 

 

Indhold: 
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?? 

 

Med venlig hilsen 

4. HK, forretningsudvalget 

Kai Bjørnskov 

mailto:kaicb@yahoo.dk
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Sølv til Bov ved pokalfinalen 2012 

i Odense 

Af Svend Erik Kramer 

 

DSU´s pokalfinale blev traditionen tro 

spillet pinsesøndag på Hotel Scandic i 

Odense. 

Fra 4. HK deltog Alssund og Bov i 

Bredderækken samt Bov også i 

Juniorrækken. Desværre kunne 

Haderslevs Elitehold, der jo vandt 

kvalifikationsstævnet i Tønder, ikke stille 

hold til finalen.  

I bredderækken spillede Bov en 

fremragende turnering og blev nr. 2 med 

15 point. Slutstillingen i toppen: 

1. Sydøstfyn 16 

2. Bov 15 

3. Valby 13½ 

I 3. runde mødtes Bov og Alssund. Bov 

vandt det lokale opgør med 2½ - 1½, og 

derefter delte vejen sig for de 2 hold, Bov 

gik mod toppen og Alssund desværre mod 

bunden, og blev i slutstillingen nr. 13 af de 

16 hold med 11 points. Et lille kuriosum 

fra dette opgør, på bræt 1 fik Jens Nording 

reddet et slutspil med bonde under mod 

Svend Erik Kramer over i en teoretisk 

remisstilling. Det var det eneste halve 

point Svend Erik afgav i hele turneringen. 

På det svære 1. bræt scorede han 

fornemme 5½ af 6 og i alle partier blev 

modstanderne spillet ned, men da en evt. 

maximumscore havde givet en 

ekstrapræmie, lidt ærgerligt for Svend 

Erik. 

Bovs hold bestod af: Svend Erik Kramer, 

Guido Heinemann, Dennis Schwarz og 

Marco Hansen. 

I juniorrækken fik Bovs unge juniorer 

denne gang 12½ point og en placering som 

nr. 7 af de 13 hold. Holdet scorede tre 

gange så mange points, som da de deltog 

for 2 år siden og resultatet er faktisk rigtig 

flot, i det de mødte 2 af præmietagerne, 

som jo oftest er mellem 18 og 20 år, mens 

vore kan spille 5-6 år i rækken endnu, så 

mon ikke der på sigt venter en 

podieplacering til vore unge?  

Finalen blev afviklet med en 

betænkningstid på 20 min. + 5 sek. bonus 

pr. træk fra træk 1 og den fungerer faktisk 

rigtig godt, ingen dramatiske 

tidnødsdramaer, de, der står til gevinst kan 

snildt køre partiet til sejr uden fare for tab 

på tid. Man får flere regulære gevinster når 

tiden som faktor skubbes lidt i 

baggrunden. Jeg vil derfor opfordre til, at 

vi også til hovedkredsens næste 

kvalifikationsstævne, benytter denne 

betænkningstid.  

Endvidere vil jeg benytte lejligheden til at 

opfordre flere af vore klubber til fremover 

at deltage i hovedkredsens 

kvalifikationsstævne. En topplacering her 

er adgangskravet til et fornemt 

finalestævne i Odense. Det er ikke kun 

partierne, men hele atmosfæren er 

fantastisk og arrangementet i top, et 

arrangement som DSU har stor ære af og 

som værdsættes af deltagerne.  

  

Svend Erik Kramer 

Per S. Sørensen ,P [B77] 

 

Partiet er fra topopgøret i 5. runde 

mellem Sydøstfyn og Bov. Sydøstfyn 

var ½ point foran, så vi spillede på 

gevinst og hele linien, men tabte 

desværre matchen 1½–2½. Her på 1. 

bræt tilbød min modstander Per 

Schmidt Sørensen remis efter 1. e4, c5 

- jeg afslog naturligvis, og det kom det 

følgende interessante parti ud af.   

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 

g6 5.¤c3 ¥g7 6.¥e3 ¤f6 7.¥c4 0–0 

8.¥b3 d6 9.f3 ¥d7 10.£d2 ¤xd4?! 

Trækket er spillet før, men normalt skal 

den springer byttes med den hvide 
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løber på b3. Nu får hvid et behageligt 

spil 11.¥xd4 ¥c6 12.0–0–0 Der skal 

spilles på gevinst, efter kort rokade er 

der ikke meget på færde. 12...a5 13.g4 

b5 14.g5! Et vigtigt træk, den sorte 

springer skal jages væk fra dækningen 

af d5 14...¤h5 15.¥xg7 ¤xg7 16.¥d5 

¥xd5 17.¤xd5 Hvid har en lille, men 

klar fordel grundet denne mægtige 

springer på d5, og det kostede sort 

oceaner af tid, hele tiden at skulle 

holde øje med de trusler en så centralt 

placeret springer udgør  17...¦c8 

18.h4 b4 19.£d3 ¦c5 20.¢b1 £d7 

21.¦h2 £b7 22.¦hd2 ¦fc8 23.£e3 a4! 

Sort har i princippet udlignet her, men 

dels er den hvide stilling meget lettere 

at spille og desuden var sort her 

presset på klokken, så jeg havde en 

god fornemmelse 24.f4 a3?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser godt ud, men er faktisk en fejl, nu 

kan hvid blokere fuldstændigt, og der 

er kun en der spiller nu 25.b3! ¤e6? 

Et dårligt træk kommer sjældent alene, 

men partiet er tabt, og sort var 

desuden nu  i afsindig tidnød 26.f5 

¤d8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.f6!? ¤c6 28.fxe7!? [28.h5! er 

sikkert endnu bedre, men man 

behøver jo kun at finde en 

gevinstvariant 28...gxh5 (28...e6 

29.£h3 exd5 30.hxg6 fxg6 31.£e6+ 

£f7 (31...¢f8) ) 29.£f3 e6 30.£xh5 

¢f8 31.£xh7] 28...¤xe7 29.¤f6+ ¢g7 

30.¦xd6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og sort overskred i en håbløs stilling.  

f.eks. 30...¦xc2 31.£d4 ¦b2+ 32.¢a1 

¢f8 33.¦d8++- 1–0 
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Løgumkloster Byturnering. 

Af Vagn Lauritzen – fra nettet. 

 

Sidste runde af Løgumklosters åbne 

byturnering blev spillet tirsdag aften. 

Mange af placeringerne var afgjort før 

runden, men alligevel blev der spillet 

mange spændende partier. 

Christian Karstensen var sikker på bymes-

terskabet, idet han med 4 point var 1½ 

foran nærmeste konkurrent. Han var imid-

lertid opsat på sejr, for at opnå målet at 

passere de magiske 2000 i rating. 

Modstanderen var Jesper Kallesen, der i 

partiet havde mange muligheder, men som 

ikke fandt de rigtige træk. Partiet var det 

først afsluttede og endte med gevinst til 

Christian, der dermed vandt bymester-

skabet med maksimum. 

I gruppe 2 var Nis H Madsen lige så sikker 

på gruppesejren. I sit sidste parti mødte 

han Karl Martin Kristensen, der først mis-

tede en officer og derefter partiet, hvorved 

Nis vandt gruppen med maksimumpoint. 

Som eneste Løgumklosterspiller i øverste 

gruppe var Hans Valdemar Hansen sikker 

på titlen som bedst placerede Løgumklos-

terspiller, også selvom det ikke har været 

hans bedste turnering; også i aften satte 

han point til, idet han i aftenens sidst af-

sluttede parti overskred tiden mod Karl 

Posselt. 

 

Mesterskabsgruppen. 

Slutstillingen: 

1. Christian Karstensen  5 

2. Hans Valdemar Hansen 2½ 

3. Erik Asmund  2 

3. Karl Posselt  2 

3. Hans Christian Baagøe  2 

6. Jesper Kallesen   1½ 

Gruppe 2 

Slutstillingen: 

1. Nis H Madsen  5 

2. Scot Wolfgang Jensen  2½ 10   

3. Holger Schmidt  2½  7+2+2 

4. Morten Jessen 2½  7+2+1,5 

5. Kresten Beck 2 

5. Aage Munksgaard  2 

5. Karl Martin Kristensen 2 

6.Jens Peter Jensen 1½ 

  

                 Parti fra turneringen           . 

Karl Posselt med hjælp fra Rybka 
 

Det følgende parti er fra Løgumkloster 

Byturnering 2012. Det blev spillet i 3. 

runde i en ikke særligt stærkt besat 

mesterskabsgruppe. Udgangspunktet: 

Christian Karstensen var ratingfavorit 

til bymesterskabet. Karl Posselt var 

med en remis og et nederlag i de 2 

første runder af 5 noget presset.  
 

Karl Posselt, Vojens (1612) 

Christian Karstensen, Tønder (1912) 

Løgumkloster Byturnering 2012 – 

[Bird's åbning med 1...d5] 
 

1.f4 d5 2.¤f3 g6 3.e3 ¥g7 4.d4 ¤f6 

5.¥d3 0–0 6.0–0 [Hertil er der tale om 

velkendte træk] 6...b6 7.¤e5 [for at 

hindre 7...Sc6. Efter 7...Sbd7 8. Sc6 er 

sorts tilling heller ikke bekvem] 

7...¤fd7 8.¤d2 c5 9.c3 ¥b7 10.£f3 

¤xe5 11.dxe5 e6 [et vigtigt træk, der 

sikrer feltet f5] 12.g4 [Trækket antyder, 

at hvid er nødt til at forsøge at spille 

skarpt på gevinst. Alternativ mulighed: 

12.b3 ¤c6=] 12...¤d7³ 13.£g3 £c7 

14.h4 f6 [Et lille, velanbragt træk, der 

truer med at vinde materiale: f6xe5] 

15.¥b5 [15.h5!? er en overvejelse 

værd 15...gxh5 16.gxh5³] 15...fxe5µ 

16.¥xd7 [16.¤f3!?µ] 

16...£xd7–+ 17.¤f3 [Det er meget ty-

deligt, at hvid har forsømt udviklingen 
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af Lc1 og dermed mangler forbindelse 

mellem tårnene] 17...exf4 18.exf4 d4 

19.¥d2 £d5 20.¦ae1 [20.¢h2 a5–+] 

20...£xa2 21.h5 [21.cxd4 £xb2 

22.¥c1 ¥xd4+ 23.¤xd4 £xd4+ 

24.¢h2 c4–+] 21...£xb2 22.hxg6 ¥xf3 

[22...hxg6 23.¦xe6 ¦ae8 24.£e1–+] 

23.gxh7+ ¢h8 [23...¢xh7 24.£xf3 

dxc3 25.£e4+ ¢h8 26.¥e3–+] 24.¥c1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£g2+! [Det er lykkedes for sort at 

bevare materiel fordel] 25.£xg2 ¥xg2 

26.¢xg2 dxc3 27.¦xe6 b5 28.f5 ¥d4 

[¹28...¢xh7!? 29.g5 ¢g8µ] 29.g5= 

¦ae8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.¦fe1?? [Et frygteligt fejlgreb. Det er 

alt for passivt og giver sort nye chan-

cer] [30.g6 er meget bedre. Efter 

30...¢g7 31.¦h1+– truer hvid ubeha-

geligt med 32.Lh6] 30...¦xe6–+ 

31.fxe6 [Igen et fejltræk. Det er en 

bedre chance at holde bønderne 

samlet med 31.Txe6, selv efter  

32...Txf6. Alternativ mulighed: 31.¦xe6 

b4 32.g6–+] 31...¢xh7 32.e7 ¦e8 

33.¦e6 [33.¢f3 redder ikke noget 

33...b4 34.¢g4 ¢g6–+] 33...b4 

34.¦h6+ ¢g7 35.g6 [35.¦h1 forbedrer 

ikke situationen 35...b3 36.¢f3 b2 

37.¥xb2 cxb2–+] 35...b3 36.¥g5 

[36.¦h7+ et sidste håb? 36...¢xg6 

37.¦h6+ ¢g7 38.¦h1–+] 36...b2 [Så er 

slaget tabt for hvid, der heller ikke 

havde mere betænkningstid tilbage: 

36...b2 37.¢g3 ¥e5+ 38.¢f2 b1£–+]  

0–1 

 

Christian Karstensen vandt senere 

turneringen med 5 af 5! 

 

Det lykkedes Karl Posselt – bl.a. med 

en overraskende sejr over Hans 

Valdemar Hansen i sidste runde at 

opnå en lille ratinggevinst og en delt 

tredieplads i turneringen. 

 

 

Christian Kyndel Petersen 

spillede simultan i Ribe. 

 

Det blev en dejlig dag i Ribe, hvor det 

gamle Rådhus dannede nogle fantastiske 

rammer om simultanskak. 

Christian mødte lidt over 20 spillere på en 

gang. 

Mere om turneringen i næste nummer. 
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Sommerskak i Vojens og Haderslev 

Karl Posselt, Vojens Skakklub. 

(Lidt forkortet af red.) 
 

Haderslev Kommune har en indlysende 

interesse i, at der er fritidsaktiviteter for 

skolebørn, hvis sommerferie jo er noget 

længere end forældrenes. Der er ikke kom-

munal økonomi til direkte at støtte de for-

eninger, der arrangerer sommerferieaktivi-

teter, men kommunen bakker op med mar-

kedsføring i form af flyer, hjemmeside og 

mulighed for omtale i arrangementska-

lenderen ”Det sker i Haderslev”. 

I 2011 gik Vojens og Haderslev Skakklub 

sammen om at arrangere skak for skole-

børn i sommerferien. Der var ikke behov 

for at opfinde den dybe tallerken, idet Bov 

Skakklub i adskillige år med succes havde 

arbejdet med et enkelt koncept, som Svend 

Erik Kramer velvilligt informerede os om: 

- 15 min. på demobræt om de basale ting, 

så som hvid starter, rokade, brikkernes ind-

byrdes værdi, udvikling     mv. 

- En lille turnering, 6. runder. 

-  Snak med forældre om børns nytte af at 

spille skak.  

- Seddel med info om skakklubben. 

-  Nedskrivning af telefon eller mailadresse 

på de interesserede. 

Vi besluttede os for at gennemføre paral-

lelle arrangementer efter Bov-modellen i 

Vojens og Haderslev i de respektive skak-

klubbers sædvanlige klublokaler. Det fore-

gik en torsdag i Vojens og den efterføl-

gende tirsdag i Haderslev. Den tidsmæs-

sige ramme var 3 timer (13-16). 

Kommunens markedsføring viste sig at 

være mangelfuld i forhold til vore forvent-

ninger. Derfor kom der et begrænset antal 

børn – og de fleste var i forvejen med i et 

skakmæssigt fællesskab i klub eller skole-

skak. Erfaringerne var dog tilstrækkeligt 

positive til at give blod på tanden, og i 

2012 udvidede blev aktiviteterne udvidet. 

Samarbejdspartnerne blev Vojens Skak-

klub, Haderslev Skakklub og Haderslev 

Skoleskak, og tidsmæssigt  blev rammerne 

udvidet til 4 dage á 6 timer (9-15) – 2 dage 

i Vojens og 2 dage i Haderslev. Man kunne 

melde sig til at være med i 2 eller til alle 4 

dage. Udvidelsen skete både for at få bedre 

tid til den pædagogiske indsats og i for-

ventning om, at tilbuddet kunne være med 

til at opfylde et pasningsbehov i én af som-

merferieugerne og dermed gøre det attrak-

tivt ikke bare for børnene, men også for 

deres forældre. Prisen for at deltage var 

henholdsvis 50 kr. for 2 dage eller 100 kr. 

for 4 dage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet set forløb arrangementet ud-

mærket. I lokalerne var der adgang til 

smartboard, projektor og trådløst internet, 

så det var let – ved hjælp af Fritz – at un-

dervise deltagerne effektivt og profes-

sionelt. Der blev typisk arbejdet med 1 

times moduler bestående af en gennem-

gang af et instruktivt parti, slutspiløvelser, 
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turneringspartier og en pause. Børnene 

havde selv madpakke med, men fik frugt 

og sodavand undervejs. 

I alt deltog 12 børn. De fordelte sig med 6 i 

Vojens og 9 i Haderslev. Heraf var der 3 

gengangere, der deltog alle 4 dage. 

Kønsfordelingen var 3 piger og 9 drenge.  

Vi havde håbet på lidt flere deltagere, men 

udover børn der i forvejen var aktive i 

klub- eller skoleskak fik vi kontakt til et 

par nye, potentielle skakspillere. Selv om 

alle kunne spille skak i forvejen, var spred-

ningen  stor, både m.h.t. spillestyrke og al-

der (6-15 år). Derfor var det fint, at vi var 

3 voksne til at deles om  opgaverne. 

Det er ganske stærkt, at man kan samle 

børn i alderen 6-15 år til skakundervisning, 

der i hvert fald for de yngste er temmelig 

abstrakt. Desuden, at børn med så stor 

aldersspredning efter ganske kort tid 

fungerer sammen socialt. I pauserne blev 

der spillet stikbold eller fodbold, og øje-

blikket efter var der koncentration om bræt 

og brikker. Og som voksen skakspiller ved 

man jo godt, at det kan være smerteligt, 

men også forbandet lærerigt at erkende et 

nederlag til en langt yngre kammerat, uden 

at kunne bebrejde andre end sig selv! Især 

for de ældstes vedkommende skete der me-

get tydelige fremskridt i spillestyrken un-

dervejs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haderslev Kommune havde lavet en far-

vestrålende folder med omtalt af alle som-

merferieaktiviteterne, men det viste sig, at 

distributionen desværre ikke var lige effek-

tiv på alle skoler. Langtfra alle elever hav-

de fået den med hjem i skoletasken. Det 

håber vi at kunne forbedre til næste år. 

Det koster ikke mange penge at arrangere 

sommerskak på denne måde, men temme-

lig mange menneskelige ressourcer – d.v.s. 

tid. Det er imidlertid også livsbekræftende 

og jeg tror på, at konceptet har udviklings-

potentiale, at vi har fået værdifulde erfarin-

ger og at vi næste år kan tiltrække måske 

20 deltagere. Vi ved ikke, om uge 27 er det 

rigtige tidspunkt for sommerskakken, men 

som frivillige skal vi også selv have ferie. 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at det væsent-

ligste formål med initiativet er rekruttering 

at nye skakspillere. Hvorvidt det lykkes, er 

det for tidligt at udtale sig sikkert om. Men 

som et menneske, der brænder for skak-

spillet, vil jeg helt overordnet slutte af med 

at konstatere, at der ikke er noget alternativ 

til et langt og sejt træk, hvor alle midler må 

tages i brug, hvis det skal lykkes at vende 

medlemstilbagegangen i Dansk Skak Uni-

on. Heldigvis er der imponerende grøde i 

skoleskakken, men det betyder ikke, at 

man kan læne sig tilbage i forventning om, 

at der om få år strømmer nye medlemmer 

ind i skakklubberne. Der er mange sten på 

vejen, fra man lærer at spille skak, til man 

får skakspillet ind som en uundværlig vane 

og passion og derfor må finde medsam-

mensvorne – i en skakklub. At fjerne nogle 

af disse sten er en vigtig opgave for skak-

elskere, og ingen indsats må forlods be-

tragtes som værende forgæves. God kamp!  
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Slotsturneringen. 

 
Med de 3 slotte som vartegn inviterer skakklubberne i Gråsten, Aabenraa og 
Sønderborg til ÅBEN koordineret EMT 2012. 
 
Partierne spilles på følgende 7 aftener: 
1. runde: torsdag den 27. sep. i Gråsten 
2. runde: tirsdag den 2. okt. i Alssund 
3. runde: torsdag den 4. okt. i Aabenraa 
4. runde: torsdag den 11. okt. i Gråsten 
5. runde: tirsdag den 6. nov. i Alssund 
6. runde: torsdag den 8. nov. i Aabenraa 
7. runde: torsdag den 22.nov. i Gråsten 
 
Velkommen til 7. Gråsten / Aabenraa /Alssund`s Slotsturnering 2012 
Turneringsreglement: Der spilles efter FIDE’s og DSU’s Regler, for så vidt de 
ikke strider imod nedenstående. 
Tilmelding: Senest den 20. september til én af nedennævnte personer. 
Turneringsform: Der spilles i 8 mands grupper. Sidste gruppe evt. som monrad. 
Betænkningstid: For alle klasser: 2 timer pr. spiller til hele partiet. 
 
Afbud skal gives til turneringslederen senest 2 dage før den fastsatte spilledag, 
(medmindre særlige forhold gør sig gældende). 
Alle hængepartier/udsatte kampe skal være afviklet før sidste spillerunde 
Udsatte kampe afvikles privat eller tirsdag d.13.11.12 / torsdag d. 15.11.12 
Turneringslederen skal have besked senest dagen efter den ordinære spilledag, 
om hvornår/hvordan hængepartiet afvikles. 
Det er den afbudsgivende spiller, der skal sørge for, at partiet bliver afviklet og at 
turneringslederen får besked herom. 
 
Turneringskomite: Den Sønderjyske turneringskommite. 
Spillestart: 19:00 
Indskud: 
Seniorer: 130 Kr. 
Juniorer/ Pensionister: 100 Kr. 
 
Turneringsledere: 
Hansjørgen Clausen 
Æbelhaven 5  
6320 Egernsund  
Tlf.: 74 44 22 98  
E-Mail: 
hansjorgenclausen@live.dk 

 

Per Gejl Jørgensen 
Felsted Nygade 5 6200 
Aabenraa  
Tlf.: 74 68 53 24  
E-Mail: 
pergejl@gmail.com 

 
Karsten Fyhn 
Ahlmannsvej 50, 1. th. 
6400 Sønderborg 
Tlf.: 23 46 14 26 
E-Mail: 
kfyhn@vikingskak.dk  
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Kalender. 
 

Her er de dage i kalenderne, som jeg har fundet. Hvis der er fejl 

eller mangler, så hører jeg det gerne – specielt hvis det er i 

forårsprogrammet, så det kan rettes i næste blad. 

 

September. 
 

3. mandag Tønder by (1) 

4. tirsdag Ribe by (1) 

10. mandag Tønder by (2) 

11. tirsdag Ribe by (2) 

 Sønderborg mester (Tilmeldingsfrist) 

17. mandag Tønder by (3) 

18. tirsdag Ribe by (3) 

 Sønderborg mester (1) 

20. torsdag Grenzturneringen (Tilmeldingsfrist) 

 Slotsturneringen (Tilmeldingsfrist) 

22. lørdag SydGrandPrix (i Kolding) 

25. tirsdag Grenzturneringen (1 i Leck) 

 Ribe by (4) 

 Sønderborg mester (2) 

27. torsdag Slotsturnering (1 i Gråsten) 

 

Oktober. 
 

1. mandag Tønder by(4) 

2. tirsdag Ribe by (5) 

 Slotsturneringen (2 i Alssund) 

4. torsdag Slotsturneringen (3 i Åbenrå) 

8. mandag Tønder by (5) 

9. tirsdag Ribe by (6) 

 Sønderborg mester (3) 

11. torsdag Slotsturneringen (4) 

20.lørdag SydGrandPrix (i Haderslev) 

Uge 43 Holdkampe 

23. tirsdag Ribe by (7) 

27. lørdag Ribe by (8) 

28. søndag Division og mesterrække 

29. mandag Tønder by (6) 

30. tirsdag  Sønderborgmester (4) 

 

November. 
 

5. mandag Tønder by (7) 

6. tirsdag Slotsturnering (5 i Alssund) 

8. torsdag Slotsturnering (6 i Åbenrå) 

Uge 46 Holdkampe 

18. søndag Division og mesterrække. 

20. tirsdag Grenzturneringen (2 i Løgumkloster) 

 Sønderborgmester (5) 

22. torsdag Slotsturneringen (7 i Gråsten) 

24. lørdag SydGrandPrix (i Ejby) 

Uge 48 Holdkampe 

 

Sidste 

Jeg har desværre glemt at få indbydelse til Slotsturneringen 

med i bladet. Datoer er i kalender – tilmeldingsfristen er den 

20 september. Jeg beklager. 
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December. 
 

2. december Division og mesterrække. 

3. mandag Grenzturneringen (3 i Tønder) 

4. tirsdag Sønderborgmester (6) 

10. mandag Tønder Skakklubs åbne lynmesterskaber 

11. tirsdag  Sønderborgmester (7) 

28. fredag SydGranPrix (iVojens) 

 

Januar. 
 

3. torsdag GrenzGrandPrix (i Tønder) 

6. søndag Tønder-Bov (Flyttet divisionskamp) 

Uge 2 Holdkampe 

13. søndag Division og mesterrække 

15. tirsdag Grenzturneringen (i Leck) 

19. lørdag SydGrandPrix (i Vejle) 

Uge 4 Holdkampe 

27. søndag Division og mesterrække 

29. tirsdag GrenzGrandPrix (i Løgumkloster) 

 

Februar. 
 

5. tirsdag Grenzturneringen (5 i Løgumkloster) 

Uge 7 Holdkampe 

17. søndag Division og mesterrække 

21. torsdag GrenzGrandPrix (i Tønder) 

Uge 9 Holdkampe 

 

Marts. 
 

3. søndag Division og mesterrække 

5. tirsdag GrenzGrandPrix (i Leck) 

9. lørdag SydGrandPrix (i Grindsted) 

10. søndag Play off i 2. division 

11. mandag Grenzturneringen (6 i Tønder) 

19. tirsdag GrenzGrandPrix (i Løgumkloster) 

 

April. 
 

6. lørdag SydGrandPrix (i Bov) 

23. tirsdag Grenzturneringen (7 i Leck) 

27. lørdag SydGrandPrix (i Sønderborg) 

29. mandag GrenzGrandPrix (i Tønder) 

 Sønderjysk EMT (1) 

 

Maj. 
 

4. lørdag Pokalturnering i Tønder. 

6. mandag Sønderjysk EMT (2) 

13. mandag Sønderjysk EMT (3) 

21. tirsdag GrenzGrandPrix (I Leck) 

27. mandag Sønderjysk EMT (4) 

 

Juni. 
 

3. mandag Sønderjysk EMT (5) 

4. tirsdag GrenzGrandPrix (i Løgumkloster) 

8. lørdag Sønderjysk EMT (6+7) 

18. tirsdag GrenzGrandPrix (i Leck) 

 


