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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 

 

Bladet udkommer. 

 

Bladet er de sidste år udkommet 4 gange 

om året – og jeg mener det er passende. 

 

1. blad udkommer kort efter 

sommerferien i slutningen af august eller 

først i septem-ber. Indeholder alt til 

sæsonstart og hvad der er afsluttet efter 

sidste blad. Deadline er starten af august.  

2. blad udkommer til jul. Indeholder nyt 

fra 1. halvdel af sæsonen og indbydelser 

til forårshalvåret. Deadline 20. november. 

3. blad udkommer til 

generalforsamlingen. Indeholder alt til 

generalforsamlingen. Deadline 1. februar. 

4. blad udgives sidst i april. Indeholder 

referat fra generalforsamlingen og afslut-

ning af denne sæson. Deadline er starten 

af april. 

Deadline kan ofte rykkes – specielt hvis 

man inden meddeler, at der kommer 

noget. 

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:kogsvej14@dlgmail.dk
mailto:hansjorgenclausen@live.dk
mailto:jacobburis@gmail.com
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
mailto:Helgeandersen@bbsyd.dk
mailto:peder@pharsen.dk
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Generalforsamling 23.2.2013 kl. 13.00 

 

Mødested: Tønder Skakklub. 

  

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent (Niels Falsig foreslås) 

2. Formandens beretning. (Inden beretningen mindes Vagn Jakobsen, Frede Andersen, 

Godtfred Sloth Jensen og Egon Skovsende, Vejen. 

3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg. 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

5.1. Forslag til ændringer i holdturneringsreglementet.  (Karl Posselt og Niels 

Falsig: Hovedkredsens holdkampe bortset fra mester 1 foreslås afviklet i ugen efter 

divisionsturneringen) (Skal evt.også godkendes i 5. HK) 

5.2. Holdturneringsprogrammet udsendes i uge 40 til klubberne. Der sendes 1 pr. 

Hold samt 1 til formanden. Samtidig lægges programmet på hjemmesiden som 

PDF-fil. 

5.3. Forslag til ændring af SGP-reglementer (Der foreslås indført 2 niveauer i  

skoleskakklassen) 

6. Valg 

a: Valg af FU medlemmer: Kai Bjørnskov og Søren Krabbenhøft modtager 

genvalg. 

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

  c: Valg af kritisk revisorer. Gert Jöhnk modtager genvalg 

d: Valg af revisorsuppleant. Svend Erik Kramer modtager genvalg 

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering (i år i Haderslev) 

    Turneringen og det fremtidige tilskud til SEMT kan drøftes. 

   2014 Gråsten  

   2015 Vojens  

9. Holdturneringen (Svend Erik Kramer) 

10. Pokalturneringen 2013 (Niels Falsig) 

11. SGP (Svend Erik Kramer ) 

12. Initiativprisen. – Haderslev Skakklub foreslås grundet ungdomsarbejde 

13. Hæderstegn – Webmaster Peder Pharsen, Ribe Skakklub, foreslås. 

14. Ungdomsaktiviteter (Hansjørgen Clausen) 

15. Fra DSU’s hovedbestyrelse 

16. Skoleskak – redegørelse ved kredsformanden 

17. Næste Generalforsamling (Lørdag den 22. Februar 2014. Sted?) 

18. Eventuelt   
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Dansk Skak Unions 4. Hovedkreds.  

Formandsberetning 2013  

 

1. Medlemstallet – er stadig let i tilbage-

gang. Der er dog en voksende bevidsthed om, 

hvor vigtigt det er at rekruttere nye, unge 

medlemmer, så flere klubber har aktiviteter 

eller planer, hvor juniorer eller 

skoleskakspillere fanges ind – og bliver. Især 

er SGP populær blandt de unge, og 

skoleskakklassen ved at være den største 

klasse! 

 

2. Aktivitetsniveauet i Sønderjylland har 

været normalt. SGP er igen et hit med ny 

rekord fra Vojens med 82 deltagere. En lille 

skønhedsplet var det, at Ejby fra 3. hoved-

kreds valgte at aflyse, da kun 14 deltagere 

havde meldt sig.  

Alssund kører åbne byturneringer, Alssund, 

Gråsten og Aabenraa fortsætter samarbejdet 

med trekantsturneringen, og Grænsesprin-

geren lever. Det samme gør Tønder, Ribe og 

Løgumkloster byturnering. 

Den sønderjyske EMT blev spillet i Sønder-

borg med kun 24 deltagere, hvoraf kun 5 ik-

ke er fra området Aabenraa-Gråsten-Søn-

derborg. I år vil Haderslev bruge ”Vojens-

modellen”, og parret med en bedre geo-

grafisk beliggenhed vil turneringen forhå-

bentlig så tiltrække flere. 

 

Holdturneringen har ud over mindre pro-

blemer i starten kørt upåklageligt. I den 

forbindelse vil jeg gerne takke Svend Erik 

Kramer for en fremragende indsats; først ved 

at være med til at indføre det nye pro-gram, 

som fungerer rigtig fint, dernæst med en 

pletfri sæson! 

I mester 1 deltager Ribe, som må tillægges 

store chancer for at rykke op, og Gråsten, som 

kæmper for livet.  

I mester 2 fører Evans 4 , mens Bov 2 ligger 

som nr. 2 og Haderslev 2 indtager en mere 

beskeden, men dog ikke truet plads.. 

Herudover deltager 10 A-hold, 7 B-hold og 5 

C-hold foruden divisionsholdene fra Bov og 

Haderslev, som pt. deler andenpladsen, og 

Tønder, der ser ud til at klare frisag i år.  

I A-rækken blev Tønder 2 gruppevinder i 

gruppe 1, medens Vejen blev nr. 2 og Vojens 

1 undgik sidstepladsen i gruppe 2. 

B-række 1 blev vundet af Aabenraa og B-

række 2 af Haderslev 3 .  

C – rækken føres af Springeren foran 

Haderslev, men her afvikles sidste stævne 

først i marts. 

Endelig har Tønder som sædvanlig afholdt 

pokalstævne. Haderslev vandt eliterækken, 

Bov bredderækken og juniorrækken. Ved 

finalen i Odense blev Bov nr. 2 i bredde-

rækken. 

Kvalifikationsstævnet til pokalturneringen 

spilles i år lørdag den 4. maj i Tønder. 

Junior-hold-DM på Tjele blev i år desværre 

aflyst, da Tjele Efterskole ikke længere vil 

huse os. En del af forklaringen herpå er, at der 

stort set ikke længere er skakelever på skolen. 

 

3. FU-møder 

Vi har holdt 4 FU-møder i den forgangne 

sæson. Heraf har de to været i nær forbin-

delse med generalforsamlingen; nemlig det 

konstituerende møde umiddelbart efter sid-ste 

år generalforsamling – et meget kort møde - 

og dagens møde umiddelbart før 

generalforsamlingen. 

En del af FU’s tid har været anvendt til at 

drøfte de ændringer, der forventeligt vil 

komme i DSU. Unionen lider fortsat under 

medlemstilbagegang, og skønt årets resultat 

bliver positivt, er økonomien også under pres. 

Især har Dansk Skaksalg givet stort 

underskud de sidste 2 år, men DSU’s FU har 

foreløbig overtaget driften, og der er nu 

ryddet op. 

DSU’s lederudviklingskursus led sidste år 
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strådøden – vi valgte at tilbyde vores egen 

minimodel. Der meldte sig for få, men de, der 

var, havde en god eftermiddag, og der 

foreligger et fyldigt og informationstæt referat 

fra Karl Posselt. 

 

4. Hovedbestyrelsen 

Ud over de ”løbende forretninger” har HB 

brugt det meste af tiden på at drøfte Dansk 

Skak Unions fremtid. Den fortsatte 

medlemstilbagegang skal og må stoppes, og 

økonomien skal sikres. Der lægges fra nogle 

sider op til en gennemgribende revision af 

både Dansk Skak Unions politiske og 

administrative organisation, mens mere 

konservative kræfter tilsyneladende vil vente 

og se, hvad der kan gro af sig selv. Et 

visionspapir fastslår, at juniorarbejdet skal 

styrkes, at det sociale element i 

skakklubbernes arbejde er det, der bærer 

klublivet og at der er et stort potentiale i 

seniorskak og måske også i kvindeskak.  

 

Fusionstankerne er foreløbig parkeret – de 

store hovedkreds føler ikke behovet og føler 

sig åbenbart ikke solidariske med de min-dre.  

Til gengæld behandles et forslag om en ny 

divisionsturneringsstruktur,  hvis hovedtan-

ker er 1) En selvstændig divisionsturnering 

med den nuværende inddeling – Ligaen, 1. og 

2. division – samt en kvalifikations-række 

med fri tilmelding, så koblingen mellem 

hovedkredsturneringerne og divi-

sionsturneringen ophører. Vilkårene for 

divisionsturneringen – søndagskampe, 8-

mandshold m.v. ændres ikke. 

Herudover opfordres hovedkredsene til at 

tilbyde hovedkredsturneringer eksempelvis 

for 4-mandshold og gerne for flere hoved-

kredse sammen efter 4. – 5. HKs model. 

Disse turneringer får egen status og afhol-des 

på andre tider end divisionen. Det anbefales 

at spille med 4-mands-hold, aftenkampe med 

begrænset betænkningstid og i de nuværende 

klasser. De enkelte hovedkredse er dog 

suveræne m.h.t. tilrettelæggelsen. Spillere kan 

uden be-grænsninger deltage i begge 

turneringer 

Udviklingen af skak.dk er lagt på is, me-dens 

øvrige edb-systemer moderniseres og 

samkøres. Denne udvikling er i fuld gang, 

hvad man f.eks. kan se på DSU’s hjemme-

side. 4.HK er forsøgskreds mht. udviklin-gen 

af medlemskartoteket. (ref. Jacob Buris) 

 

5. Samarbejdet med Dansk Skoleskak 

går fortsat fint i Sønderjylland. Skolernes 

skakdag blev igen i år afholdt; denne gang på 

16 skoler med ca. 1500 deltagere alene i 

Sønderjylland og omkring 13.500 på lands-

plan. Sønderjysk Skoleskak har stadig 25 

medlemsklubber eller –skoler, og Sønder-jysk 

skak glæder sig over, at mange skole-

skakspillere deltager i SGP-turneringerne og i 

C-rækken.  

 

Jeg vil slutte min beretning med at takke FU 

og formænd for godt samarbejde. Vi har i 

Sønderjylland tradition for gensidig tillid og 

hjælpsomhed, og selv i tider, hvor vi ikke er 

så mange aktive, er der altid nogen, som 

træder til, når noget skal gøres.  

 

 

Kai Bjørnskov 
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Forslag til ændring af 

holdkampreglementet 

 

Ændring af holdkampreglementets §4: 

Sætning nr. 2 i §4 foreslås ændret til:  

Mesterrække 2 og A og B rækkerne spiller på 

hverdagsaftener i ugen efter søndags-kampe.  

Begrundelse:  

I sæsonen 2012-13 er spilletidspunkterne for 

søndagskampe uge 43, 46, 48, 02, 04, 07, 09.  

For divisionsspillerne i de (mange) klubber, 

der har klubaften mandag, vil det være en 

fordel ikke at skulle i ilden igen dagen efter i 

f.eks. klubturneringer.  

Med forslaget undgås problemer med klub-

lokaler eller problemer med at samle hold i 

uge 42 (skolernes efterårsferie), i uge 02 

(hvor klubberne typisk ikke har haft klub-

aften i 2-3 uger), og i uge 07 (skolernes 

vinterferie).  

2. Forslag til ændring af 

holdkampreglementets §6.  
§6 foreslås rettet til:  

I uge 40 modtager klubberne turneringspro-

grammer i et antal svarende til 1 pr. hold samt 

1 til formanden.  

Samtidig lægges hele programhæftet på net-

tet som pdf-fil, så klubberne selv kan ud-

skrive flere eksemplarer efter behov.  

Begrundelse:  

Vi får alligevel ikke hæfter nok længere til, at 

alle holdspillere kan få deres eget.  

Alle spillere bør have adgang til hæftets 

indhold.  

Styrkelisten er heller ikke længere trykt på 

programhæftet.  

 

På vegne af skakklubberne i Vojens og 

Tønder  

 

Karl Posselt og Niels Falsig. 

Holdskak. 

 

Der er spillet flere partier i holdturneringen 

efter redaktionens afslutning. Derfor vil 

flere af mine forudsigelser måske allerede 

være afgjort. 

 

Der er 3 hold fra vores hovedkreds med i 2. 

division. De har fra starten haft forskellige 

mål. Bov og Haderslev har ambitioner om 

at rykke op, mens Tønder ”bare” skal 

undgå nedrykning.  

Bov og Haderslev ligger nummer 2 og 3 

med 25 point. De er begge 3 point efter 

Springeren på 1. pladsen. Tønder ligger 

nummer 5 med 18½ point. I 6. runde, som 

er spillet inden dette læses, møder Tønder 

Springeren. Et godt resultat til Tønder vil 

være vigtigt for alle 3 hold. 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Springeren 28  10MP 

2. Bov 25    8 MP 

3. Haderslev 25    7 MP 

4. Evans 2 24    6 MP 

5. Tønder 18½ 3 MP 

6. Skanderborg 17    5 MP 

7. Viby 13½ 1 MP 

8. Esbjerg 2   9    0 MP 

Der er 2 direkte nedrykkere og en 

nedrykningskamp til nummer 6. 

 

I Mester 1 har vi 2 hold med. Ribe ligger 

på førstepladsen med 25½ point, mens 

Gråsten ligger nummer 7 med 14 point.  

Da 1 holde fra vores hovedkreds er sikker 

på oprykning, så er Ribe oprykker – 

teoretisk kan det stadig gå galt, men når 

dette læses er der spillet en runde mere, og 

så er Ribe sikkert helt sikker. 

Om Gråsten klarer frisag i bunden kan i 

sidste ende blive afgjort af, om Tønder 

klarer frisag i divisionen. Der er dog 

efterhånden tradition for, at Gråsten klarer 
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frisag. 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Ribe 25½ 7 MP 

2. Varde 24    8MP 

3. Springeren 2 24    7 MP 

4. Evans 3 22½ 5 MP 

5. Fredericia 19    5 MP 

6. Horsens 17½ 3 MP 

7. Gråsten 14    2 MP 

8. Kolding  13½ 3 MP 

 

Vi har også 2 hold med i Mester 2.  

Bov 2 ligger nummer 2 med 24½ point. 

Det er 4½ point færre end Evans 4 på 

førstepladsen. De 2 hold mødes i næste 

runde, så meget kan blive afgjort der. 1 

eller 2 hold rykker op. 

Haderslev 2 ligger nummer 5 med 18½ 

point. Det er dog kun 4½ point, som 

adskiller nummer 5 og nummer 8. 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Evans 4 29   10 MP 

2. Bov 2 24½  7MP 

3. Stouby 22½  8 MP 

4. Jerne 22     7 MP 

5. Haderslev 2 18½  2 MP 

6. Evans 5 15½  2 MP 

7. GØSK 14     2 MP 

8. Nr. Snede 14     2 MP 

 

De 4 A-rækker er og semifinalerne er 

færdigspillet. 

 

A-rækken gruppe 1 var efter 3 runder 

meget lige, men så vandt Tønder 2 de 2 

sidste runder med 3½-½. 

Slutstillingen: 

1. Tønder 2 14½ 

2. Bov 2  12 

3. Alssund   9½ 

4. Gråsten 2   9 

5. Løgumkloster   9 

6. Bov 4   6 

A-rækken gruppe 2 blev en meget 

jævnbyrdig gruppe. De 3 hold fra vores 

hovedkreds blev placeret fra nummer 2-4. 

Det hele blev afgjort i 4. runde, hvor 

Vojens havde en off-dag og tabte med ½-

3½ til springeren 3, som så vinder gruppen. 

Det er altid uheldigt med 5-holds grupper. 

Her sad Vejen over i sidste runde. 

Slutstillingen: 

1. Springeren 3 10 

2. Vejen   9½ 

3. Vamdrup   8 

4. Vojens   7½ 

5. Kolding 2   5 

 

I A-rækken gruppe 3, var Ribe 2 ene om 

at repræsentere vores hovedkreds. 

Ribeholdet gjorde det OK ved at placere 

sig midt i rækken. 

Slutstillingen: 

1. Esbjerg 3 12½ 

2. Varde 2   9 

3. Ribe 2   7½ 

4. Varde 3   7 

5. Helle   4 

 

Vi havde in gen repræsentanter i A-

rækken gruppe 4, som Fredericia 2 vandt 

med 12½ point. 

 

Lodtrækningen gav følgende 2 semifinaler: 

 

Tønder 2 – Esbjerg 3 3½-4½ 

Fra Tønder meddeles det, at det blev en 

uhyre spændende kamp, som lige så godt 

kunne have fået en anden vinder. Om det 

sidste parti står således på Tønders 

hjemmeside: Alt var så overladt til Jørn 

Lassen, der stod gunstigt, men med meget 

lidt tid tilbage på uret. Og det blev en 

gyseragtig afslutning. Jørn fik omsat sin 

fordel til materialegevinst og spillede de 

sidste sekunder med dronning + tårn mod 

tårn + løber, og modstanderens konge blev 
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jagtet rundt på brættet. Det ville uden tvivl 

have ført til mat, hvis Jørn havde haft 30 

sekunder mere, men nu tabte han på tid. 

Var partiet endt remis, var Esbjerg også 

gået videre, da de havde vundet på 1.-bræt.  

 

Springeren 3 – Fredericia 2  4-4 

Fredericia videre, da de vandt på bræt 1. 

 

Til finalen blev der trukket lod om 

hjemmebanefordel, da begge udehold 

havde vundet. 

 

Fredericia 2 – Esbjerg 3. 

 

Finalen spilles i Fredericia mandag den 25. 

februar kl. 19.00, med mindre Esbjerg 

benytter sig af sin ret til at flytte kampen til 

søndag, da afstanden mellem de 2 klubber 

er over 70 km. 

 

I B-rækkerne spilles med 4 hold, som så 

mødes 2 gange. I skrivende stund er der 

afviklet 5 runder, men sidste runde er 

afviklet inden bladet udkommer. 

 

I B-rækken gruppe 1, som består af 4 hold 

fra vores hovedkreds har Aabenraa lagt sig 

klart i spidsen. 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Aabenraa 14 

2. Alssund 2 11½ 

3. Oversø-Frørup   8 

4. Tønder 3   6½ 

 

Jeg har aldrig set noget lignende, som det 

der er sket i B-rækken gruppe 2, hvor vi 

har 2 hold med. 

Efter 5 runder har alle hold 10 point!! 

Det er altså kun matchpoint, som skiller 

holdene. 

Stillingen efter 5 runder: 

1. Fredericia 3 10    6 MP 

2. Vojens 2 10    5 MP 

3. Kolding 3 10    5MP 

4. Haderslev 3  10    4 MP 

Vojens og Kolding har hver vundet 1 

kamp, men Vojens har indbyrdes score på 

4½-3½. 

Spændende sidste runde! 

 

I B-rækken gruppe 3,  er Ribe igen eneste 

hold fra vores hovedkreds. De ligger num-

mer 3 i en tæt gruppe. (2½ point fra 1-4) 

Stillingen efter 5. runder: 

1. Jerne 2 11 

2. Helle 2 10 

3. Ribe 3   9½ 

4. Esbjerg 4   8½ 

 

C-rækken spilles som stævner over 2 lør-

dage. Første runde blev spillet i Tønder den 

1. december og gav følgende resultat: 

 

1. Springeren 5 17 

2. Haderslev 4 14½ 

3. Tønder 4 12½ 

4. Vojens 3 11 

5. Bov 5   5 

6. Ribe 4   0 

 

Ribe 4 kunne ikke stille hold og nogle af de 

andre hold stillede ikke fuldtalligt, så nogle 

af partierne blev vundet uden kamp. 

 

Næste runde spilles den 23. marts i 

Kolding. 
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Skakspillere til træf i Vojens. 

Karl Posselt, Vojens skakklub. 

 

Vojens Skakklub fortsætter på 40. år en 

tradition med at invitere skakspillere  fra 

nær og fjern til juleturnering.   

4. juledag var ikke færre end 82 samlet til 

hurtigturnering på Lagoniskolen. 

Turneringen blev afviklet som 

”hurtigturnering”, hvor hver deltager 

spillede 7 partier – hver med en 

betænkningstid på 25 minutter pr. spiller 

pr. parti. 

Blandt deltagerne var 20 drenge og piger, 

der spiller skoleskak.   ”Det er en stor 

fornøjelse at iagttage de små skakspillere 

dyste på livet løs. Det lover godt for 

fremtiden, og jeg er sikker på, at 

turneringen er med til at udvikle deres 

fascination for spillet. Det er en fornøjelse 

at se de unge skakspillere udvikle deres 

spillestyrke, når først de har knækket 

koden. Så er de i stand til at konkurrere 

med langt ældre modstandere, og 

skakspillet er en hobby, der kan holde hele 

livet ”, siger Karl Posselt, der er formand 

for den arrangerende klub. 

Turneringen begyndte kl. 9.30 og de sidste 

præmier blev uddelt 17.45 efter en lang og 

koncentreret skakdag. Julen er et godt 

pusterum, der giver mulighed for mange 

andre aktiviteter end de traditionelle 

julefrokoster og næppe var skakspillerne 

færdige, før bridgeklubben rykkede ind i 

samme lokale med en juleturnering for 48 

andre gæster. En god dag fyldt med 

hjernegymnastik på højeste plan. 

For skakturneringens vedkommende var 

der kontante præmier til de bedste. 

Resultater/præmietagere i de enkelte 

grupper (en sejr giver 1 point, mens 

uafgjort giver ½ point): 

 

Mesterklassen (14 deltagere): 

1. Niels J. Fries Nielsen, Esbjerg  6 

2. Frank Schwarz, Bov,  5  

3-4. Ivan Sørensen, Differdingen  4½ 

Andreas Schütte, Bov   4½. 

 

1. klasse (10 deltagere):  

1-2 Hans N. Paulsen, Springeren  5 

1-2 Hans Jørn Andresen, Varde 5 

 

Billedet fra 4. klasse viser at skakspillet 

forener børn og voksne i ligeværdig 

konkurrence. 
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2. klasse (15 deltagere):  

1. Mathias K. Simonsen, Evans  6 

2. Jonas N. Jakobsen, Fredericia  5½  

3. Dennis Schwarz, Bov  5  

 

3. klasse (8 deltagere):  

1. Jan Schou-Jørgensen, Varde  6 

2. Ken Gejl Jørgensen, Vojens  5  

 

4. klasse (15 deltagere):  

1. Dorian Gutschenreiter, Bov  6 

2. Asbjørn Sørensen, Differdin. 5½.  

 

3-4. Rune Sørensen, Differdingen 5 

3-4. Torben Simonsen, Evans  5  

 

Skoleskakgruppen (20 deltagere):  

1. Donato Gutschenreiter, Bov  6½ 

2-4. Kasper Krongaard, Haderslv 5 

2-4.Viktor Borg Schweizer, Evns. 5 

Jacob Clausen, Springeren   5 

 Billedet fra skoleskakgruppen viser at 

skak er for både piger og drenge 

 

Adskillige forældre til deltagerne i 

skoleskakgruppen fulgte børnenes 

håndtering af brikkerne i løbet af dagen. 

Alle gjorde naturligvis deres bedste, og da 

sidste runde var slut, blev alle skoleskak-

spillerne honoreret med en lille pokal som 

erindring om deltagelsen. 
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SydGrandPrix 

 

 Der er på nuværende tidspunkt spillet 4 af 

i alt 7 runder. Der skulle egentlig være 

spillet 8 runder, men Ejby måtte aflyse 

deres runde den 24. november. På grund af 

aflysningen tæller derfor kun de 4 bedste 

resultater med i den samlede stilling. 

En af ideerne bag SydGrandPrix var at 

lave en serie af hurtigskakturneringer, hvor 

man kunne deltage i en eller flere runder. 

Turneringerne er hæftet sammen af et 

pointsystem, så man kårer den samlede 

vinder hvert år. 

Nogle går efter den samlede turneringssejr, 

mens de fleste kun dukker op, når turne-

ringen er i lokalområdet. Billedet i år er, at 

66 % af de 168 deltagere kun har deltaget i 

1 runde, men det er jo netop ideen bag 

turneringsformen – man vælger selv hvor 

mange runder man vil spille. 

 

Mesterklassen, er den klasse hvor flest 

spiller flere runder. Her har Niels Jørgen 

Fries Nielsen lagt sig klart i spidsen med 2 

førstepladser og 2 delte førstepladser. Han 

bliver meget svær at nå, men teoretisk kan 

det lade sig gøre. 

Stillingen i toppen: 

1. Niels Jørgen Fries Nielsen 64 

2. Frank Schwarz  35 

3. Kim Skaaning  31 

4. Poulsteen Grabow  30 

 

I 1. klasse er stillingen helt åben. Ingen 

spiller har spillet alle  runder, og først i 4 

runde lykkedes det for en spiller at få en 

udelt førsteplads, men det var hans første 

runde af SGP. 

Stillingen i toppen: 
1. Aage Søndergaard  30 

2. Hans N. Paulsen  30 

3. Jørgen Clausen  22 

4. Margarita Baliuniene 19 

Med hver 2 førstepladser har Dennis 

Schwarz, Bov og Mathias K. Simonsen, 

Evans størst chance for at vinde 2. klasse. 

Stillingen i toppen: 

1. Dennis Schwarz  44 

2. Mathias K. Simonsen 43 

3. Jonas Nybo Jakobsen 25 

4. Erik Pontoppidan  19 

 

3. klasse er klart den gruppe med færrest 

deltagere. Det opvejes af, at de enkelte 

deltagere deltager tit. Af de 13 deltagere 

fra 3., 4. eller 5. HK har 3 spillet alle run-

der og 2 har spillet 3 runder. De fordeler 

pointene imellem sig, og specielt 3. runde i 

Haderslev blev en ren gyser med 3 mand 

på en delt førsteplads. 

Stillingen i toppen: 

1. Max Neuendorf  40 

2. Erik Asmund   39 

3. Frederik B. Schweizer 36 

4. Per Andersen  34 

 

De 2 førende i 4. klasse, Asbjørn Hovgård 

Schack, Sct. Severin og Dorian Gutschen-

reiter, Bov, har hver 2 førstepladser og en 

delt 1.-3. – plads. Asbjørn har spillet 4 run-

der, mens Dorian kun har spillet 3 runder. 

Afgørelsen skal findes i de 3. sidste runder. 

De 9 point, som Asbjørn fører med kom-

mer nok ikke til at betyde noget. 

Stillingen i toppen:  

1. Asbjørn Hovgård Schack 57 

2. Dorian Gutschenreiter 48 

3. Torben Simonsen  33 

 

Skoleskaksklassen er klart klassen med 

flest deltagere, men også flest engangs-

deltagere. (71%) 

Stillingen i toppen: 

1. Emil Rimmer Petersen 38 

2. Donato Gutshenreiter 36 

3. Viktor B. Schweizer  35 
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Christian Kyndel Petersen 

spillede simultan i Ribe. 

 

Det blev en dejlig dag i Ribe, hvor det 

gamle Rådhus dannede nogle fantastiske 

rammer om simultanskak. 

Det hele startede, da Christian til en jour-

nalist påstod, at han kunne slå hele Ribes 

førstehold på en gang. Den tog Peder Phar-

sen op, og resultatet blev en simultandyst 

mod flere fra Ribes førstehold og gæster 

inviteret udefra. 

Jeg blev inviteret med, da jeg jo er redak-

tør for hovedkredsbladet. Jeg tog udford-

ringen op, og drog forventningsfuld til Ri-

be den 1. september. 

Ribe skakklub havde lavet et flot arrange-

ment. Det var gratis at spille med, og kaffe, 

sodavand og slik var også gratis. 

Efter simultanspillet kunne man tage ud og 

spise sammen – også meget billigt. Jeg var 

desværre nødt til at køre hjem uden mad, 

da vi havde en del at lave med en skole-

sammenlægning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian tænker over næste træk. 

 

I alt stillede 20 rimeligt stærke spillere op, 

men Christian lod sig ikke kyse. Han vandt 

12, spillede 7 remis og tabte kun 1. 

Her er tabspartiet: 

 

Christian Kyndel Petersen  

Ole Østergaard 

 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 

¤f6 5.0–0 b5 6.¥b3 ¥c5 7.c3 d6 8.d4 

¥b6 9.a4 ¥b7 10.¥g5 h6 11.¥xf6 

£xf6 12.¥d5 0–0 13.¤a3 b4 14.¤c2 

Hvorfor ikke til c4, hvor den angriber? 

14...bxc3 15.bxc3 ¦ab8 16.£d3 a5 

17.¦ab1 ¤e7 18.¥xb7 ¦xb7 19.¤e3 

¦fb8 20.¦b5 exd4 21.cxd4 c6 22.¦b3 

¥d8 23.¦xb7 ¦xb7 24.d5 cxd5 

25.£a6 ¦d7 26.exd5 [26.£b5 ¦c7 

27.£e8+ ¢h7 28.£xd8±] 26...£b2 

27.¦d1 ¥b6 28.¦d2 £c1+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.¤f1 [29.¦d1 £b2 30.¦d2 Men hvid 

vil vinde!] 29...£c5 30.¦b2? ¤xd5 

31.¦b5?? £xf2+ Med mat i 2. 0–1 
 

Nu er det selvfølgelig ikke helt fair at vise 

det eneste tabsparti, men ud over min egen 

heldige remis, så er det det eneste parti jeg 

har fået fat i. 
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Kai Bjørnskov og 

Allan Schmidt Hermansen vinder  

Haderslev klubturnering efterår 2012. 

 

Klubturneringen blev spillet med 9 runder 

i en stor pulje. I alt deltog 15 mand i turne-

ringen. 

 

Slutstillingen i toppen: 

1. Kai Bjørnskov  7 

1. Allan Schmidt Hermansen 7 

3. Allan Hye   6½ 

4. Jacob Buris Andersen 6½ 

5. Michael Hedegaard  5½ 

6. Rene B. Christensen  5½ 

6. Tom Holck  5½ 

8. Holger Hovgaard  5 

 

Tom Holck blev bedste spiller under 1700 

og Holger Hovgaards nye ratingtal er 189 

større end det var inden turneringen. 

 

Jeg har fundet følgende parti i Bondefan-

geren, hvor Kai Bjørnskov har kommen-

teret det: 

 

”At vinde et parti på bedre teknik end 

modstanderen kan være hårdt arbejde!” 

 

Rene Baarup Christensen 0 

Kai Bjørnskov 1 

Siciliansk 

 

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

c5xd4 4. Sf3xd4, Sg8-f6 5. Sb1–c3, a7-a6 

6. Lf1–e2, e7-e5 7. Sd4-b3, Lf8-e7 8. 

Lc1–e3, Dd8-c7 9. Le2-f3 Forhindrer vel 

næsten for tid og altid d6- d5, men er ellers 

for passivt. 9. -, 0–0 10. 0–0, Sb8-d7 11. 

Ta1–c1 Dette træk, som tillader sort at 

gribe initiativet, er sikkert hovedårsagen til 

hvids kommende problemer. 11. -, b7-b5 

12. a2- a4, b5-b4 13. Sc3-d5, Sf6xd5 14. 

e4xd5 14. Dxd5, Tb8 15. Tfd1, Sc5 16. 

Sxc5, dxc5 og sort har fuld udligning og 

skyggen af en fordel i initiativet på dron-

ningefløjen. 14. -, Sd7-b6 15. Le3xb6 

Spillet uden nærmere overvejelse, og jeg 

troede også under partiet, at trækket nær-

mest var tvunget. Men Fritz påstår, at 15. 

c3 er godt for hvid: 15. c3, Sc4 16. cxb4, 

Sxe3 17. Txc7, Sxd1 18. Txe7, Sxb2 19. 

Sd2, Tb8 ( bedre 19. -, Lf5 20. Le4, Lxe4 

21. Sxe4, Sxa4 22. Sxd6, Sc3 23. Txe5,-f6 

24. Te3, Sd5 25. Tb3 med lige spil) 20. 

Se4, Sc4 21. Tfc1, Txb4 22. Tec7 med 

hvid fordel. Der er afvigelsesmuligheder, 

men har Fritz ret, er 14. -, Sb6 forkert og 

skal erstattes med 14.-, Sf6. 15. -, Dc7xb6 

16. c2-c4, b4xc3 17.Tc1xc3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurderingen af denne stilling er vigtig: 

Sort har løberparret, et fint tryk på dron-

ningefløjen og ingen svagheder udover a-

bonden. Hvid har c-linien med støttefeltet 

c6. Sorts bedste træk er formentlig 17 -, 

a5, der lammer hvids dronningefløj. Andre 

gode muligheder er 17. -, f5, der er meget 

aggressivt, 17. -, Ld7, 17. -, Db4 og 17. -, 

Tb8. Blandt mange træk vælger sort en 

tam fortsættelse. 17. -, Lc8-f5(?) Rettet 

mod 18. Dc2, men jeg havde undervurde-

ret hvids næste træk, som genopretter lige-

vægten. 18. Lf3-g4, Lf5xg4 19. Dd1xg4, 
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Db6-b7 Stillingen er fuldstændig lige. Den 

sorte løber er pt lidt lam, men til gengæld 

har sort ingen svagheder, medens hvids b2-

bonde og i nogen grad d5-bonden kan an-

gribes. Sort går nu i gang med at trykke på 

hvids småsvagheder. 20. Dg4-f3 Hvids 

bedste chance var 20. Sa5, Dxb2? Overla-

der hvid støttefeltet c6 og angrebschancer. 

Bedre er 20.-, Dxd5 21. Sc6, Tfe8 22. Tfd1, 

Da2 med lige spil.) 21. Tg3, g6 22. Sc6, 

Db7, og hvids stærke springer og angrebs-

chancer kompenserer let for bondeminus-

set. 20. -, Db7- b4 21. Tf1–c1 Ser naturligt 

ud, men det var dog bedre at klamre sig til 

a-bonden med 21. Ta1. Nu kunne sort ro-

ligt slå a4, men forbereder det endnu en 

gang og øger presset på hvid. 21. -, Ta8-

b8 22. Df3-d3, Db4xa4 22. -, a5 er måske 

endnu bedre, men teksttrækket forbereder 

en afvikling, som efterlader hvid med et 

dårligt slutspil. 23. Tc1–a1, Da4-b5 24. 

Ta1xa6, e5-e4! Dette stærke træk sikrer 

sort fordel. Hvid må bytte dronninger, 

hvorefter de hvide svagheder på b2 og d5 

er tydelige, og Le7 kommer voldsomt til 

kræfter. 25. Dd3xb5, Tb8xb5 26. Sb3-d2, 

Tb5xb2 27. Sd2-f1, f7-f5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort har en sund merbonde og en stærk lø-

ber, men gevinsten er stadig vanskelig. 28. 

Tc3-c7 Ser godt ud, men viser sig at være 

et slag i luften. Den sorte løber indtager 

hurtigt superfeltet e5 og tvinger hvid til-

bage igen. 28. -, Le7-f6 29. g2-g3, Lf6-e5 

Også godt var 29. -, Ld4 30. Se3, Lc5 30. 

Ta6-a4 Hermed håber hvid at hindre f5-f4 

ved at lægge tryk på Be4. 30. -, f5-f4 Alli-

gevel! 31. g3xf4 31. Txe4 kommer nemlig 

ikke på tale. 31. Txe4, fxg3, og nu: 

a) 32. fxg3 forbyder sig selv: 32. 32.-, 

Tb2-b1 og vinder. 

b) 32. hxg3, T8xf2 (32.-, Tbxf2 33. Tc1) ; 

c) 32. Sxg3, T8xf2 33. Tc8+, Kf7 34. 

Tc7+, Kf6 35. Th4, Tg2+ 36. Kh1, h6; 

31. -, Tf8xf4 32. Ta4-a8+, Tf4-f8 33. 

Ta8xf8+, Kg8xf8 34. Tc7-c4, Tb2-b5 35. 

Sf1–e3, Le5-f4 36. Tc4xe4, Lf4xe3 37. 

Te4xe3 37. fxe3 var en anelse bedre, da d-

bonden så kan stoppes af en bonde. Sorts 

bønder er jo so wie so splittede. 37. -, 

Tb5xd5 

 

Tårnslutspil – en vanskelig affære 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så går spillet ind i næste fase: Tårnslut-

spillet. 

Sorts fordel er stor: Det mest aktive tårn, 

den frie d-bonde og de svage hvide bønder. 

Men tårnslutspil er særdeles vanskelige at 

behandle – mange store spillere har holdt 
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betydelig ringere tårnslutspil end dette re-

mis! Hemmeligheden er altid at aktivere sit 

tårn maksimalt. Her burde hvid spille 38. 

Ta3 for at gå i nakken på d-bonden, hvis 

sort prøver at spille den frem. En række 

skakker fra siden kan også være irriterende 

for sort. 38. Kg1–f1 Kf8-f7 39. Kf1–e2? 

En svær fejl. Tårnslutspil er svære at 

vinde, men bondeslutspil kræver oftest kun 

en enkelt merbonde for at vinde. 39. -, 

Td5-e5 40. Te3xe5, d6xe5 41. Ke2-e3  

 

Bondeslutspil – find trækket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunne hvid nu blot få byttet f-bonden mod 

ebonden, er der remischancer med h-bon-

den mod h+g-bonden. Derfor er stillingen 

ganske lærerig. 

Sort afgjorde partiet med: 41. -, g7-g5 ! 

Hermed er hvids skæbne beseglet. Fritz 

melder -6.00. Resten er teknik. 

42. Ke3-f3, Kf7-f6 43. Kf3-e4, g5-g4 44. 

f2-f4, g4xf3 45. Ke4xf3, Kf6-f5 46. Kf3-

e3, h7-h5 47. Ke3-f3, h5-h4 48. h2-h3, 

e5-e4+ 49. Kf3-e3, Kf5-e5 50. Ke3-e2, 

Ke5-f4 51. Ke2-f2, e4-e3+ 52. Kf2-e2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvids sidste håb knuses. 52. -, Kf4-e4 

Men for alt i verden ikke 52 -, .Kg3?? 53. 

Kxe3, Kxh3 54. Kf3 og remis ved sideop-

position. 53. Ke2-e1, Ke4-f3 54. Ke1–f1, 

Kf3-g3 55. Opgivet. 

 

Venskabsmatchen 2012 

Alssund - Haderslev 4½ - 5½ 

Kai Bjørnskov 
 

Mandag den 10. september fandt den årlige 

venskabsmatch mellem Haderslev og 

Alssund sted i Sønderborg. Vi har de 

seneste år vundet komfortabelt og sendte 

også et rimelig godt hold afsted, men i år 

fik vi kamp til stregen! 

Alssundspillerne fightede over evne, og 

hjulpet af et par ordentlige bukke fra bl.a. 

Kai Bjørnskov og John Fog var det lige 

før, de fik skabt sensation, og havde Gert 

ikke byttet den sidste bonde af, før han 

skulle forsøge at gøre mat med springer 

og løber med 30 sekunder tilbage, var 

kampen endt uafgjort! 

Nu vandt vi med mindst mulig margin. 

 

(De enkelte resultater og omtale af partier-

ne kan findes i Bondefangeren 2012 nr. 2) 
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Et portræt af Kaj Elkjær Larsen 

 

Sidste år foreslog jeg Niels Falsig at lave 

skrive Kajs historie. Jeg ville lave en ver-

sion til dette blad, og han ville lave en ver-

sion til klubbladet. 

Tirsdag den 8. januar besøgte vi Kaj. Det 

blev en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor 

vi lærte en hel masse om Kaj og skakken 

fra den gang. 

Vi fordelte bagefter arbejdet mellem os, så 

Niels skrev, (Jeg har dog ændret lidt på 

teksten.) mens jeg tog mig af partierne. Kaj 

havde allerede sat ? og ! i partierne. 

Jeg vil klart anbefale andre klubber til at 

gøre det samme. Find nogle af de ældre 

medlemmer og lad dem fortælle deres hi-

storie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajs historie 

 

Skakken og Kaj 

Hvordan kom du I gang med skak? 

Vi var 6 brødre derhjemme og der kom en 

broder og en søster til noget senere. Far 

havde selv drejet skakbrikker og lavet et 

skakbræt. Så lærte han de ældste spillet og 

de lærte videre nedad. Der var ikke meget 

at gøre om aften under krigen, så der blev 

spillet skak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fulgte radioskak, hvor der var lands-

kamp mod Norge, og hvor der blev offen-

liggjort et træk dagligt.  En fantastisk ra-

diokamp var mellem Bronstein, Rusland, 

og C.O. Alexander, England, der endte i et 

slutspil, hvor begge havde en dronning 

men englænderen havde to bønder. Ved 

træk 120 opdagede de, at den samme stil-

ling havde været på brætttet ved træk 80. 

Så måtte de finde en ny vej, og Alexander 

vandt. 
 

Følgende stilling opstod i et parti mellem 

Kaj (sort)  og hans far. Hvid trækker og 

holder remis – løsning sidst i artiklen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktaboks. 

* Æresmedlem i Tønder Skakklub, i  

   4hk og i Dansk Skak Union 

* 3 sønderjyske  mesterskaber 

* 12 bymesterskaber i Tønder og 16  

   andenpladser i byturneringen. 

* 9 klubmesterskaber 

* Formandsperiode i Tønder  1958-1972 

   og mere bestyrelsesarbejde sidenhen 

* Skoleskakleder på Tønder  

   Kommuneskole 1960-ca 1995 

* Leder af Tønder Skakskole 2000-06 

   Kaj fyldte 80år i december 2012 
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Far var enelærer på Nørrehus Skole, hvor 

han underviste alle årgange. De 6 brødre 

blev  alle lærere, men skakligt er jeg nok 

den, der har gjort mest ud af det. 

Jeg var 3½ år på landet. Det sidste år i 

Brændstrup sammen med min bror. Vi 

cyklede til skakklubben i Rødding, - mit 

første møde med en skakklub, hvor vi kom 

til at spille 1949-50. Jeg blev placeret i 3. 

klasse og min bror i 2. klasse efter prøve-

spil med formanden.  

I november 1950 kom jeg på seminariet i 

Tønder i præparandklassen, de andre var 

startet i august så jeg var lidt handicappet. 

I læsestuen lå et skakblad og straks søgte 

jeg Tønder Skakklub.  

Hos boghandler Andersen og Nissen købte 

jeg Jens Enevoldsens slutspil  I-III.  

Værket blev gennemgået og til min glæde 

fandt jeg i en stilling en hurtigere løsning.  

Det var fra Neumann-SteinitzBaden Baden 

1870. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sort trækker iflg Enevoldsen  

1.Sh6 Th7 2.Sg4? Her anbefaler Enevold-

sen 2. -. Th4, som også vinder efter en del 

træk, men Kaj finder et træk, som er bedre. 

[2.Sg8 er remis.] 2...Th3! Flytter springe-

ren ryger den direkte eller efter en skak. 

Flytter kongen til e8 er der mat og på g8 

mistes springeren efter 2. -, Tg3.  

Jeg var så med til at organisere skak på 

seminariet,  og vi havde et år en intern 

skakturnering på 18.  Jeg vandt den og var 

meget stolt!  Min første turneringssejr! 

 

I klubben var det anderledes, idet der 

næsten altid blev spillet frie partier. Det 

viste sig næsten umuligt at rykke op, idet 

de vise mænd i toppen bestemte, hvem der 

skulle i den bedste klasse. Siden gav de 

sig, og så kunne de unge kæmpe med om 

mesterskabet. Efter hver runde afleverede 

jeg resultatet til Jydske, og det fik jeg 100 

kr. for til jul. 

Kårene var anderledes dengang. Jeg fik et 

værelse i Allegade til 40 kr. om måneden, 

uopvarmet, uden toilet (det var i gården). 

Jeg skulle selv fyre og skulle hente ratione-

ringsmærker på kommunen. Vi fik intet 

statstilskud, men 100kr om året fra Baltha-

sar Petersens legat for sønderjyske degne-

sønner. Senere fik jeg et værelse oven på 

Spritgården ved siden Niels Thygesen Pe-

tersen – og også her blev der spillet skak.  

 

I Tønder har du raseret i alle turnerings-

former. Men ellers? 

I 1958 var jeg med i A-klassen i SEMT og 

vandt alle 7 runder og rykkede så op i 

mesterklassen. Der var 7 runder, 3 søndage 

med dobbeltrunde, og et fremrykket parti 

mod Peter H. Nørby, der blev remis. Det 

blev også remis mod Andresen, Haderslev, 

og derefter gevinst mod Jepsen, Flensborg. 

I partiet mod Clausen, Sønderborg, havde 

Clausen afviklet til et slutspil med ulige-

farvede løbere og en bonde mindre i den 

tro, at det var remis, - men han havde ikke 

tænkt på, at jeg havde to samlede fribønder 

og så kunne jeg vinde.  
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Kaj Elkjær Larsen – Clausen 1959 

 

Sort vælger at få et slutspil med en bonde 

mindre og uligefarvede løbere, idet han 

trak  33...Kf8 34.Txc7 Txc7 35.Lxc7 

Ke7? Nu kan hvid få forbundne fribønder. 

36.b3 Ke6 37.c4 bxc4 38.bxc4 La4 

39.Ke3! f6 40.d5+ Kd7 41.Lh2 g5 42.f4 

f5 43.Kd4 g4 44.c5 Lc2 45.g3 a5 46.Lg1 

h5 47.Lf2 Le4 48.Le1 a4 49.c6+ Kd6 

50.Lb4+ Kc7 51.Kc5 De 2 fribønder må 

aldrig stå på egen løbers farve. 51...Lxd5? 

Men partiet er tabt. 52.Kxd5 h4 53.gxh4 

g3 54.h5 g2 55.Lc5 1–0 
 

Mod Børge Borgå fik vi et knaldparti, hvor 

han blev spærret inde og jeg fik to dron-

ninger.  

 

Kaj Elkjær Larsen - Børge Borgå 1959 

 

1.e4 Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6 4.Lc4 Lc5 

5.0–0 d6 6.d3 Lg4 7.Le3 Sd4 8.Lxd4 

Lxd4 9.h3 Lh5 10.g4 Lg6 11.Sxd4 exd4 

12.Se2 c5 13.Sg3 Dårlig kongestilling mod 

dårlig løber. 13...h5 14.g5 Sd7 15.h4 Se5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16.f4! Så angribes der. 16...Sg4 17.f5 Se3 

18.Df3 Lh7 [18...Sxf1 19.fxg6 Dd7 

20.gxf7+ Kf8 21.Txf1 Når hvid får sprin-

geren til e6 eller g6 er sort helt færdig.] 

19.Dxh5 Dd7 Andre træk havde også vir-

ket, men kongen holdes i midten. 

20.Lxf7+ Andre træk havde også virket, 

men nu holdes kongen i midten. 20...Dxf7 

21.g6 Df6 22.gxh7+ Df7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Dg6 Stærkt træk - dækning af bonden 

er mere værd end kvaliteten. 23...Sxf1  
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24.Txf1 Dxg6 25.fxg6 Td8 Det er et yn-

keligt tårn, som står på h8. 26.Sf5 Td7 

Hvordan kommer hvid ind - alt er dækket? 

27.Kg2 b5 28.Kg3 a5 29.Kg4 a4 30.Kg5 

d5 31.e5 c4 32.e6 Tc7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.Sd6+ Her må Kaj have set stillingen ca. 

10 træk længere fremme. 33...Ke7 34.Tf7+ 

Kxd6 35.Txc7 Kxc7 36.h5 c3 37.b3 axb3 

38.axb3 Kd6 39.h6 gxh6+ 40.Kxh6 Ta8 

41.g7 Ta1 42.g8D Th1+ 43.Kg7 Tg1+ 

44.Kf8 Tc1 45.h8D Kc5 46.b4+ Præcis til 

det sidste. 1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var så nok med remis mod Zimmer-

mann, Flensborg, og det fik jeg – og blev 

sønderjysk mester for første gang.   

Førstepræmien var 50 kr som blev anvendt 

til et fad, som vi har den dag i dag. Billedet 

i forrige spalte er Kaj med det fad, som 

han købte efter sit første Sønderjyske 

mesterskab. 

Jeg opnåede at blive sønderjysk mester 3 

gange  i alt. 

 

Vi var 4 til simultan mod Bent Larsen i 

Vojens, 1972, og vi fik 3½ point. Bent 

Larsens kommentar: Jeg vil hellere spille 

mod 200 i Sydfrankrig end mod 100 i 

Sønderjylland. 

 

Løsningen af skakopgaver i Skakbladets 

decembernummer har jeg altid beskæftiget 

mig med før computernes indtog. Et år 

vandt jeg sammen med Karlo Christensen 

1. pladsen, idet vi påviste, at en skakop-

gave fra 1930’erne ikke gav hvid gevinst 

men alene remis. Senere blev det til et par 

mindre præmier. Nu har redaktionen valgt 

helt ”andre” opgaver, der ikke så direkte 

har noget med skak at gøre. 

 

Tønder Skakklub  

 

Aktiviteterne før og nu? 

Der var ikke mange holdkampe tidligere, 

så der var behov for venskabs-kampe, - og 

det skete mod Skærbæk, Visby, Højer, Hu-

sum (to bilfulde! Hvor vi vandt det hele!) 

og  Westerland på Sild. 

I 50’erne var det lidt besværligt med græn-

sen, og vi havde problemer med at besøge 

Sild.  Vest Hansen kendte læge-kolleger 

derovre og bankdirektør Munk Knudsen 

sørgede for fællespas til os – og så tog vi 

med tog til Niebüll, hvor vi skif-tede til to-

get til Sild i 3. klasses vogne (det var 

vogne med træbænke). Rækkefølgen i 

holdopstillingen fulgte status i samfundet 
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dengang, så vi var 3 seminarieelever  på de 

nederste brætter, og vi vandt knebent.   Der 

var genbesøg i Tønder, hvor der blev druk-

ket kaffe på det daværende Missionshotel-

let, og der spilledes på hjemmeværnsgår-

den (der nu står foran nedrivning). Her var 

rækkefølgen anderledes, og vi havde Hans 

Jørgen Lassen på 1. brættet.  Vi vandt det 

hele.   

 

Medlemtallene i skakklubberne kulmine-

rede under krigen, hvor man mødtes hos 

hinanden og spillede skak.  

 

 Tønder i divisionssammenhæng? 

Oprindeligt var der københavnsmes-

terskaber og provinsmesterskaber, helt ad-

skilt! Provinmesterskaberne startede i ho-

vedkredsene, og Tønder stillede med hold i 

tre rækker, A, B og C.  To gange vandt vi 

A-rækken og kom med i de sam-lede pro-

vinsmesterskaber i Odense eller Fredericia 

mod eliten. Her mødte jeg  f.eks. Sigfred 

From. 

 

Skakunionensformand, Arne Kjær Larsen, 

Varde, fik den ide at samordne holdturne-

ringerne.  Jeg var hovedkredsformand 

dengang og på en weekend i Varde lavede 

vi, altså hovedkredsformændene, hele divi-

sionssystemet og fik det sat i gang. 

Provinsturneringen året efter var så afgø-

rende for, hvilken division klubberne pla-

ceredes i.  Den blev spillet på én dag, hvor 

holdets spillere alle havde ét parti, men 

mod spillere fra forskellige andre klubber.   

Jeg spillede mod Stolze. Nykøbing Falster,  

og Tønder fik 3 points i alt, hvilket gav en 

plads blandt de 6 hold i 2. division,  og nu 

var København med. Der lå kun de 6 i 1. 

division  over os. Det gav lange rejser, 

f.eks. skulle vi overnatte, når vi spillede i 

Nørresundby. Der var jo ingen motorveje.  

Og kampene var hårde. Det kunne vi na-

turligvis ikke klare i længden. Vi sluttede 

sidst. 

Men turneringsformen ændredes efter dette 

år, så der kom 8 hold i hver division og 

Tønder overlevede et år endnu, inden det 

så blev 3. division. 

Til minde om min gode ven Godtfred 

Sloth Jensen flg. parti: 

Godtfred har hvid og Kaj sort og det er 

spillet i 3. division i Haderslev i 1969. 

 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0–

0 b5 6.Lb3 Sxe4 7.d4 d5 8.dxe5 Le6 9.c3 

Le7 10.Te1 0–0 11.Lc2 Sc5 12.Le3 Sd7 

13.Ld4 Sa5 14.Sbd2 c5 15.Le3 Sc6 

16.Lf4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g5!? 17.Sxg5 Lxg5 18.Lxh7+ Kxh7 

19.Dh5+ Kg7 20.Lxg5 2 bønder og angreb 

for officeren er vel iorden. 20...Th8 

21.Lf6+ Sxf6 22.Dg5+ Kf8 23.exf6 Tg8 

24.Dh6+ Ke8 25.Tad1 Kongens vej til be-

skyttelse gøres sværere. 25...Dc7 26.Dh7 

Nok ikke det bedste træk, men stillingen er 

svær. Kd7 27.Txe6 En konsekvens af træk 

25. 27...Kxe6 28.Te1+ Kd6 29.Dd3 Se5 

30.Df5 Tae8 31.h3 Kc6 32.Td1 Dd7  

 

 

 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 65 Side 21   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid kan ikke tåle afbytninger og må hele 

tiden vige. 33.Dh5 Sd3 34.Sf3 Txg2+ 

35.Kh1 [35.Kxg2 Sf4+ 36.Kf1 Sxh5–+] 

35...Sf4 36.Dh7 Txf2 37.Sh2 Se6 38.Tg1 

Dc7 Hvids angreb er slut, sort fører med et 

rent tårn og vinder yderligere materiale.  

0–1 
 

Du har sat dig selv af førsteholdet? 

Ja, det er de søndage, der kan være meget 

strenge – og så vil jeg jo gerne i kirke. 

Det har været en fornøjelse men også an-

strengende at spille på højt plan i alle de 

år. 

 

Dig og skakklubben? 

Det har været en glæde at være medlem af 

Tønder Skakklub i mere end 60 år. Nogle 

tusind timer ved det tavlede bræt har kostet 

kræfter og bragt glæde.  

Gode kammerater har man fundet, og man-

ge af dem er gået til de evige jagtmarker.  

Heldigvis har min familie aldrig sat en 

bremse for min deltagelse, dels når man 

måtte ringe hjem til ens viv, der stod for en 

snarlig barsel.  

Skoleskak. 

 

Lidt om dine meriter her? 

I begyndelsen, ca 1960, var skoleskak fri-

villigt. Karlo Christensen havde det på 

Tønder Statsskole (nu Tønder Gymna-

sium), hvor der dengang også var 

mellemskole,  og jeg havde det på Tønder 

Kommuneskole. Senere udviklede det sig 

til, at vi fik det på skoleskemaet, idet 

eleverne kunne vælge det 2 timer om ugen 

i vinterhalvåret – og det var meget 

populært på kommuneskolen, hvor 70 

elever valgte skoleskak.  

Vi måtte så have to lærere på, den anden 

var Jens Erik Pedersen.  

Efterhånden kom der skoleskak på alle 

skolerne i gammel Tønder kommune, dvs 

Jejsing, Abild, Møgeltønder, Øvelsessko-

len og kommuneskolen. Dansk skoleskak 

arrangerede holdstævner og enkeltsmands-

stævner (som nu) – og vi havde vore egne 

turneringer i kommunen, delt i tre grupper: 

øvede, lidt øvede og begyndere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fik en ende, da man politisk besluttede, 

at der skulle spares i folkeskolen,  - og det 

man ikke skal, ryger først, dvs skakken 

forsvandt fra skolesystemerne. Det var SÅ 

ærgerligt. 

 

Efter et par år begyndte vi så i klubregi i 

2000, og Tønder Skakskole blev oprettet,  

de første år med 10-12 elever.  
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Senere er jeg så gået ud af det,  og  Skak- 

skolen kører nu i Medborgerhuset.  

 

Hvorfor er skoleskak en god ting for børn? 

Det er godt for børn at øve sig i at 

koncentrere sig. Skak er ultimativt, og en 

fejl har følger. I andre skolefag er det jo 

utroligt vigtigt, at elever kan koncentrere 

sig. 

I gamle dage, hvor de problemfyldte børn 

ikke var diagnosticerede, da fandtes de 

selvfølgelig også, og da var det min erfa-

ring, at  mange kunne rettes op ved gen-

nem skak at få nogle personlige sejre.  

 

7 skarpe til slut 

 

Dine styrker i skak?                

Slutspil og julekonkurrencen i skakbladet 

før computerne. 

 

Din svaghed i skak?                

Jeg studerer for lidt. 

 

Hvad har ændret sig gennem livet ?    

Ambitionerne. 

 

Mest betydningsfulde partier?    

De to fra SEMT i 1959. 

 

Den skakspiller, som har inspireret dig 

mest?    

Bent Larsen for bøger i undervisning, og 

hans måde at være på. 

 

Spillere, som du følte, at du havde kram-

met på?     

Chr. Lassen, Jens Olesen og Harald Grau 

Hansen. 

 

Spillere, som du altid har haft det svært 

imod?    

Jens Chr. Lund og Egon Laugesen 

 

 

Stillingen fra første side i interviewet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsen - Kaj Elkjær Larsen 

 

1.Tb6 Td1+ 2.Kc7 a1D Herefter skrev 

skakbladets redaktør lidt hånligt i bladet, at 

man jo bare kunne tage et Tårn. Kaj skrev 

så tilbage, at så skulle han se på bagsiden 

af brevet, hvor der stod: [2...a1T 3.Tb8+ 

Ka7 4.Tb7+ Ka6 5.Tb6+ Ka5 6.Kb7 Tab1 

7.Txb1 Txb1+ 8.Ka7 Remis - og redaktø-

ren undskyldte i næste blad.] 3.Ta6+ Dxa6 

½–½ 
 

 

 Jeg cil slutte af med at takke Kaj og Niels 

for en rigtig hyggelig eftermiddag, samt 

deres store arbejde med at lave dette 

interview. 

Jeg lærte meget den eftermiddag.  

For 60 år siden satte man ikke holdet efter 

styrke, men efter indkomst.  

Hvis der var vi hold til en holdkamp, så 

spillede man mod hinanden på kryds og 

tværs. Et parti til hver spiller, så var det 

afgjort, hvem der havde vundet 

holdturneringen. Det ville godt nok spare 

mange kilometer i dag! 



Nyt fra Sønderjysk Skak Nummer 65 Side 23   

 

Historier om Godtfred. 

  

I sidste nummer efterlyste jeg historier om 

Godtfred.  

Broder Petersen skriver følgende: 

Her har du 2 sandfærdige historier om 

vores gode ven Godtfred: 

 

For mange år siden havde Tinglev skak-

klub i forbindelse med den lille ringridning 

i Tinglev sat det store skakbræt op, som 

alle kunne spille på. 

Inde midt på brættet mødtes Godtfred og 

den tidligere spiller for Tinglev skakklub, 

Vagn Wraae, og efter en kort snak gik de 

så i gang med at spille. 

I kampens hede var Godtfred så uheldig at 

tabe sit gebis, som Vagn ( i sit træk) kom 

til at smadre med springeren, så tænderne 

fløj til alle sider, hvorefter Godtfred råbte: 

”Oh, mit gebish, mit gebish.” 

Folk der stod og så på spillet blev sure på 

Vagn, da han smadrede gebisset, men un-

der spillets gang havde Godtfred listet et 

gammelt gebis ud af venstre bukselomme, 

som Vagn så smadrede. Det var det de 

havde aftalt før spillet startede. 

 

For mange år siden arrangerede Ribe 

skakklub weekend-turneringer. 

Da så jeg Godtfred komme kø-

rende i sin ”åbne” automobil 

(den havde fået knust forruden) 

i øsende regnvejr. Jeg fortalte 

Godtfred, at jeg havde et tele-

fonnummer til et firma, som 

kunne sætte en ny forrude i 

hans bil, mens han spillede 

skak. Men så saj Godtfred: 

”Nej, dem ska a it ring te, for a 

hæ en bil mach te dæ hjem mæ 

en hel forrue.” Så dagen efter 

kørte Godtfred hjem i sin åbne 

cabriolet i regnvejr.   

Skakklub øger medlemstal med 

20% på en aften. 

 

Jeg har modtaget følgende positive 

melding fra Broder Petersen: 

 

Skakklubben Alssund fik i aftes (15/1 – 

13) hele 4 nye medlemmer (2 jun. og 2 

sen.) en stigning på hele 20%! 

Det er aldrig før sket i vor klub – og måske 

heller ikke i nogen anden klub i vores land. 

Klubbens gennemsnitsalder, der var på 56 

år, er nu nede på 50 år, hvilket også peger i 

den rigtige retning. 

De kom på et heldigt tidspunkt, idet de kan 

nå at komme med i Alssunds EMT, som 

starter den 29/1 og dermed blive aktiveret 

med det samme. 

Nu må Alssund skakklub gøre en indsats 

for at holde fast på vore nye medlemmer, 

som vi byder velkommen i vor klub. 
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Februar. 

23. lørdag Generalforsamling 

Uge 9 Holdkampe 

Marts. 

3. søndag Division og M1 

5. tirsdag GrenzGrandPrix 

lørdag SydGrandPrix  

10. søndag Play off i 2. division 

11. mandag Grenzturneringen 

19. tirsdag GrenzGrandPrix 

April. 

2. tirsdag Grenzturneringen 

6. lørdag SydGrandPrix 

8. mandag Grenzturneringen 

23. tirsdag Grenzturneringen  

27. lørdag SydGrandPrix 

29. mandag GrenzGrandPrix 

 Sønderjysk EMT (1) 

Maj. 

4. lørdag Pokalturnering  

6. mandag Sønderjysk EMT (2) 

13. mandag Sønderjysk EMT (3) 

21. tirsdag GrenzGrandPrix 

27. mandag Sønderjysk EMT (4) 

Juni. 

3. mandag Sønderjysk EMT (5) 

4. tirsdag GrenzGrandPrix  

8. lørdag Sønderjysk EMT 6+7 

18. tirsdag GrenzGrandPrix 
 

INVITATION Sønderjydsk Mesterskab år 2013 

 

På vegne af 4. Hovedkreds inviterer Haderslev Skakklub herved til åben 7 runders 

koordineret EMT om det Sønderjydske Mesterskab. 

Turneringen afvikles i røgfri lokaler. 

Spilledage: Mandagene 29/4 - 6/5 – 13/5 -27 /5 – 3/6 2 samt lørdag d. 8/6 2013 

Tidspunkter: Mandage kl. 19.00 -23.00, Lørdag (dobbeltrunde) kl. 9.30 - 13.30 og kl. 14.00 

-18.00 

Turneringsform: 8-mandsgrupper alle-mod-alle. Dog evt. øverste og nederste gruppe 

Monrad, afhængig af tilmeldingen.  

Elo-rates hvis muligt. Veteran-klasse (over 55 år) søges oprettet. 

Et individuelt skoleskakstævne søges arrangeret 8.6. samtidig med turneringen. 

Spillested: VUC Haderslev, Christiansfeldvej 31 D, 6100 Haderslev. 
Betænkningstid: 2 timer til hele partiet. 

Præmier*: 1. præmie i Mester 1 kr. 2.000. 2. præmie kr. 1.000. 

Øvrige klasser: 1. præmie kr. 600, 2. præmie kr. 300 

Bedst placerede spiller fra 4. HK vinder titlen Sønderjydsk Mester + vandrepokal samt 

et kontant beløb gradueret efter placering i turneringen 

Indskud: Seniorer kr. 150. Juniorer og pensionister kr. 100. Betales 1. spilledag. 

Forplejning: På stedet kan købes kaffe, te, øl og vand samt pølser og franskbrød med 

pålæg/ost, alt til rimelige priser. 

Tilmelding: Senest 22/4 2013 til Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev, tlf. 

74532185 ( 29906359), e-mail: kaicb@yahoo.dk. Gerne klubvis med angivelse af navn, 

rating, fødselsdag/år, telefonnummer og evt. ønske om deltagelse i veteranklassen. 

VEL MØDT I HADERSLEV  
*) Præmierne i mesterklassen kan ændres afhængig af den Sønderjyske Mesters placering, 

idet Hovedkredsens regler er følgende: 

a) Vinderen i mesterklassen er garanteret en præmie på kr. 2.000 uanset om han/hun 

kommer fra 4. HK eller ej. b) Hvis den Sønderjyske Mester bliver nr. 2 er præmien til den 

Sønderjyske Mester kr. 1.500 samt pokalen. c) Hvis den Sønderjyske Mester kommer 

udenfor præmierækken er præmien kr. 500 samt pokalen. 


