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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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Generalforsamlingsreferat 

                  23.2.2013 

Søren Krabbenhøft 

 

Mødested: Tønder. 
  

Deltagere: 

Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer (SEK) 

Dansk Skakklub Oversø-Frørup. – fravær 

uden afbud 

Gråsten Skakklub.- Susan Clausen (SC) 

Haderslev Skakklub.- Se FU 

Hejls Skakklub -fravær uden Afbud 

Løgumkloster Skakklub.- Vagn Lauritzen 

(VL) 

Ribe Skakklub.- Peter Pharsen (PP) 

Skakklubben Alssund. - Broder Petersen 

(BP),Karsten Fyhn(KF),Kim Czepluch 

(KC) 

Tønder Skakklub.- Niels Falsig(NF),Helge 

Andersen(HA),Christian Karstensen(CK) 

Vamdrup Skakklub.- Hans Christian 

Baagøe (HCB) 

Vejen Skakforening – Se FU 

Vojens Skakklub.- Karl Posselt (KP), 

Aabenraa Skakklub.- fravær uden afbud 

FU: Kai Bjørnskov. Haderslev (KB) 

Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

Jacob Buris Andersen, Haderslev(JBA) 

Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 

Jens Carl Petersen, Tønder (JCP) 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden (KCB) foreslog Niels Falsig 

(NF) som dirigent, der modtog valget. 

Niels takkede for valget og konstaterede at 

varslerne var overholdt så ingen problemer 

der. Deltagerne præsenterede sig med 

klubtilhørsforhold. 

 

2. Formandens beretning. 
Formanden mindedes de afdøde 

medlemmer: Vagn Jacobsen, Frede 

Andersen, Godtfred Sloth Jensen og Egon 

Skovsende, men et øjebliks tavshed. 

Formandens beretning har både været 

udsendt til klubformænd og tilgængelig i 

det omdelte Nyt fra Sønderjydsk Skak, læs 

dette for den fulde tekst. 

Medlemsflugten er ikke helt stoppet 

Aktivitetsniveau i Hovedkredsen, herunder 

Holdturneringen 

FU  

HB 

Samarbejdet med DSS i hovedkredsen 

Formandens beretning enstemmigt 

godkendt 

 

3. Kassererens beretning, aflæggelse af 

regnskab og budgetoplæg. 

Kassereren fremlagde regnskabet, med 

omhyggelige noteforklaringer. Årets 

overskud blev på 1564,19. Resultatet 

skyldes at Tjele blev aflyst. 

Kassereren undredes over at der af og til 

tilfaldt hovedkredsen nogle penge for 

enkeltmedlemmer. Så blev betalingsfrist-

erne belyst, vi fik kartoteket mysterier 

opklaret. 

Herefter blev regnskabet enstemmigt 

vedtaget. 

Kassereren gennemgik så budgettet for 

kommende sæson med et stipuleret o,-, 

medmindre der skal betales for et alter-

nativ for Tjele. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

JCP: FU stiller forslag om at holde 

kontingentet uændret. 

JCP: Der er deadline for betaling af vores 

hjemmeside 1.oktober, og den skal så 

opsiges senest 3 måneder før. Jeg forstår 

slet ikke hvorfor det skal være så dyrt; vi 

giver 200,-/årligt for hjemmesiden i 

Tønder og i skat-unionen er 45,-. 

PP: Det er fordi den har multiadgang, så 

alle formænd kan lægge noget ind på 

siden. Det er ikke alle hjemmesider der 

kan det, og så er der det med sikkerheden, 
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det koster. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag: 

Karl Posselt fremlægger hans og Niels 

Falsigs forslag. 

1. Forslag om ændring af tidspunkt, så 

4. HK's holdturnering undtagen mester-

række 1 spilles i ugen efter divisionstur-

neringen 

KP: Problemet er efterårs- og vinterferie, 

og så uge 2 hvor mange klubber endnu 

ikke er startet. 

KCB: Divisionsturneringen er ikke lagt 

endnu, det kunne finde på at drille os. Da 

holdturneringen er fælles med 5.HK skal 

det også godkendes der. FU er indifferent 

til forslaget, så det er Generalforsamlingen 

der skal afgøre det. 

SEK: Hvis det kan hjælpe andre, så er det 

i orden med os. 

HA: Det giver for kort tid, hvis man både 

skal spille holdskak om søndagen og så 

klubturnering om mandagen. 

KCB: Nu kan Holdturneringslederen jo 

altid give dispensation. 

SC: Hos os laver vi ikke klubturnering, før 

holdturneringen er fastlagt. 

VL: Det har ingen betydning, men divisio-

nen er fastlagt. 

KP: Det er vigtigt med faste datoer overfor 

5.HK. 

Forslaget gik til afstemning: 7 for og 2 

imod, forslag vedtaget. 

 

2. Forslag om, at holdturneringspro-

grammet fremstilles og udsendes i et 

antal af 1 pr. hold og 1 til hver klubfor-

mand. Samtidig lægges programmet på 

nettet i en PDF-fil, så klubberne kan ud-

skrive det antal, man ønsker. 

KP: Der er meget godt at sige om vores 

holdturnering, men det er utilfredsstillende 

kun at få to holdturneringsprogrammer; der 

skal være til alle holdets spillere. 

SEK: Det er et stort arbejde. Styrkelisten 

er ikke med, fordi der kommer så mange 

ændringer til den. Vi lever i en digital 

verden. 

KC: Det burde kun være på nettet. 

SEK: Næste år er sidste år med et hæfte. 

KCB: Problemet er at man ikke kan printe 

fra vores holdturneringshjemmeside. Vi 

laver det i år, derefter kun digitalt. 

KP: Der står at vi får masser, men det gør 

vi jo ikke. 

JBA: Det skal alligevel ændres næste år, 

så vi skal kun leve med det i år. 

KB: Så er der kommet et forslag om, at 

skoleskakklassen deles i 2 klasser, så de 

svagere spillere også kan få jævnbyrdig 

modstand. 

NF: Ikke nogen nem situation, hvad hvis 

de rykker op. 

KP: Der er mange ingredienser i dette her. 

De vil få bedre konkurrence og det ville 

virke mere naturligt.   

SEK: SGPs styrke er at det rummer alt. 

NF: det er meget kompliceret. 

KCB: Om man vil vedtage forslaget, må 

det sendes til SGP - Udvalget, som må 

have et udvidet mandat til at forsøge at 

løse det. 

Forslag enstemmigt vedtaget. 

KCB: Så er der kommet forslag fra 

Alssund om rettelser til 

holdskakreglementet.   

Forslaget er behandlet i FU. Der er 3 

elementer: 1) Småfejl, som med tak er 

modtaget og rettes. 2) Præmierne er 

forskellige i de to hovedkredse, så de er 

derfor ikke nævnt i programmet. Det skal 

de imidlertid i henhold til reglementet - så 

det må klares. 3) Forslag til ændring af §8 

om antallet af partier, den enkelte spiller 

på spille. Formuleringen her er vedtaget 

sammen med 5.HK og indeholder ingen 

ændringer i forhold til den gamle 

formulering. Der er herefter intet, 

generalforsamlingen skal tage stilling til. 
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6. Valg 

Kai Bjørnskov og Søren Krabbenhøft blev 

genvalgt uden modkandidater. 

Der var også genvalg til: 

Susan Clausen Suppleant til FU 

 Gert Jönck  Revisor  

Svend Erik Kramer Revisorsuppleant 

 

Så var det madtid, og FU benyttede pausen 

til at konstituere sig; alle bliver på deres 

pind. 

 

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 

KCB: Så skal vi tale om Indskud, sted om 

2 år, og turneringsform. 

JCP: Det kan undre mig at man bruger 20 

medlemmers årskontingent på et meget 

lille udsnit af spillere. Det er en meget lille 

procentdel der overhovedet kan kvalificere 

sig til den gruppe. Nu er det ikke udgiften 

som sådan, men hvordan den bruges. 

KP: Fordelingspolitisk har du ret, men det 

er klubberne selv der bestemmer. 

HA: Det er i hvert fald en turnering der er 

værd at bevare. 

KP: Der har stået engang at det var det 

fulde beløb. 

KCB: Der er en vejledning på nettet. Hvis 

de stærke ikke kommer, så lukker 

turneringen; vi vælger at gøre eliten glade. 

JVP: Det er derfor medlemstallet falder, 

det er for elitært. 

KCB: Det der står er autoritativt; det skal 

følges indtil Generalforsamlingen vedtager 

noget andet. 

JBA: Der må frigøres ressourcer tilde 

andre klasser. 

KP: Ikke enig med Jens Carl, men med 

Helge, få skal ikke straffes. Men det er nyt 

for mig at de 2000,- skulle gå til vinderen. 

NF: Hvor mange spiller for pengenes 

skyld, sikkert meget få. 

KCB: Vi overlader det jo til den enkelte 

arrangør selv at bestemme. 

HA: Det er meget vigtigt at det ligger, så 

det ikke falder sammen med noget andet. 

KP: Dybest set, skal det ligge på et 

bestemt tidspunkt. 

JBA: Hvad med dem, der har meldt sig til 

under falske forudsætninger. 

KCB: Nu ser vi hvordan Graasten spænder 

af, men jeg kan godt følge Karl i at det bør 

ligge fast. Med hensyn til 2016 burde 

Aabenraa spørges, men hvis ikke så 

Haderslev. 

 

9. Holdturneringen 

SEK: Der var tre spillere der fik maksi-

mum. Årsagen til at holdsamarbejdet med 

3.HK gik i vasken, var at deres formand 

ikke havde mandat til forhandling. Det gør 

vel ikke så meget, men ærgerligt alligevel. 

Vores holdturneringshjemmeside virker, 

efter en stat med nogle børnesygdomme, 

især i første runde. Der er lidt bøvl med 

webmasteren, han har ikke styr på dead-

lines. Christian Dahl (5.HK´s turnerings-

leder) har spurgt mig:” Kan du ikke snakke 

med ham, jeg kan ikke”. Klubberne er rig-

tigt gode til indberetninger. Af tekniske 

årsager er turneringen ikke ELO-rated, men 

bliver det fra kommende sæson. 

KCB: Den med ELOén tager jeg på mig. 

Hvordan få max-spillerne præmierne? 

SEK: Listen er sendt til Jens Carl. 

KCB: som så giver klubberne besked. 

KP: Stor ros til dig, Kramer, og godt du tog 

den. Vi skal også selv være ops på fejl. 

NF: Jeg vil sige som Karl, godt du tog den. 

SEK: Hvis der kun dukker to op, ja så 

spiller de to. Der er jo synd for dem der er 

kommet frem at de ikke kan spille. Men i 

Mesterrækkerne er der ingen kære mor, men 

længere nede… 

 

10. Pokalturneringen 2012 

 NF: Vi skal have masser af skoleskakspil-

lere, så de kan lave egne grupper. Kan der i 

øvrigt bevilges præmier til skoleskakspil-

lere? 
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 SEK: Det kan jeg godt klare, jeg laver jo 

alligevel til SGP. 

 KCB: Vi kan spørge DSS, hvis ikke den 

ene kan, så…  

 Pokalskak Tønder lørdag 4.maj 09.30 

Der kan godt være flere hold. 

 

11. SGP 
SEK: Det er bare stort, og kan ikke blive 

meget bedre. Det ligger bare ikke så godt 

midt i holdturneringen, og så er der lige 

E45. Langs den er det ok, længere vestpå 

falder antallet. 3.HK fik invitationen, men 

Ejby lavede ingen marketing, så det blev 

ikke til noget. 3.HK kan vi ikke samarbej-

de med. Antallet jævnt fordelt men ikke 

mange fra 3.klasse. Næste gang er i Grind-

sted.  

KCB: Det er en af vores største successer, 

så den skal bare markedsføres. 

 

12. Initiativprisen. 

FU har indstillet Haderslev Skakklub for 

deres juniorarbejde. 

 

13. Hæderstegn. 

FU pegede på Peder Pharsen, som 

utrættelig webmaster 

 

14. Ungdomsaktiviteter 

HJC: SGP kører rigtigt godt, og der 

kommer flere og flere spillere. Tjele blev 

aflyst, man prøver at finde på noget nyt i 

påsken. Vi har et godt samarbejde med 

skoleskakken. 

 

15. Nyt fra HB 

Dansk Skaksalg har givet kæmpe 

underskud, og DSU har taget magten og 

rekonstruerer. Så er der fremkommet et 

forslag om ændring af holdturneringen, 

som er rundkastet til alle formænd. I korte 

træk; vandtætte skodder mellem division 

og hovedkreds; ingen oprykning fra 

mesterrække, men kval-række (3.div.)  

som bliver invitations-række.  Alle hold i 

hovedkredsene bliver 4 mands hold. 

 

16. Skoleskak – redegørelse ved Kreds-

formanden 

KCB refererede fra Kredsgeneralforsam-

lingsreferatet. Kort fortalt så går det frem-

ragende og det er svært at få armene ned. 

SEK: Vi har afholdt sommerskak i 10 år. 

Vi har nogle der går i dansk skole i 

Flensborg, så de må ikke. 

NF: Vi er startet forfra; de er meget små 

og meget levende, så Christian er kommet 

på arbejde. 

Her fortalte Niels om en institution har 

besøgte på en ferierejse, og var meget 

imponeret. Skak fyldte 1/3 af 

skoleskemaet, sammen med engelsk og et 

eller andet med udtryksformer. 

CK: Vi håber at flere kommer til, men de 

er meget nybegyndere. Vi bruger så 3-2-1 

point, så alle får noget med. 

JCP: Det gør vi i skat. 

KCB: Sydslesvig arbejder på noget 

integration, men kan på nuværende 

tidspunkt ikke lovet noget 

 

17. Næste Generalforsamling. 

Det bliver 22. februar 2014 i Ribe 

 

18. Eventuelt: 

HA: Jeg forstår det ikke, HK-ny har da tid-

ligere være eget punkt på dagsordenen. 

Generalforsamlingen er ikke i kalenderen 

på nettet; jeg gik kalender igennem , ikke 

mange bruger den. Bladet er meget præget 

af de turneringer jeg selv deltager i, og det 

bliver meget sydcentreret. Skriv om klub-

mestre i lukkede turneringer og lignende. 

Udvælg et klubmedlem til presseansvarlig; 

der er for mange der ikke bruger bladet. 

NF: Få lavet nogle fyldige interviews med 

vores giraffer. 

KCB: Vi kigger på hjemmesiden. Junior 

B-række; så mange B-hold har vi heller 
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ikke, men vi kan da godt se på om det var 

muligt. 

NF: Der er ikke hold nok, men man kunne 

lave det som pokalturnering med vind eller 

forsvind. 

VL: Påskelyn, vi håber på større 

fremmøde. udover vores byturnering, så 

har vi noget der hedder P4 lege; en 

hurtigskakturnering med tidshandicap, 

men kan ikke vinde noget. 

KP: Kartoteksændringsdato findes, og 

vores nye kartoteksfører mere fleksibel. 

SEK: Vedbliv med at sende kontrollister, 

selvom der ikke er mange ændringer. 

BP: Unødvendigt da formand eller 

kasserer har fuldstændigt styr på det. 

VL: Dejligt at Jacob har tid, man får aha-

effekter. 

JBA: Jeg kan sende en reminder, så de der 

ønsker det, kan få en. 

HCB: Der er nogle meget gamle fejl fx 

adresse, hvor kommer de fra? 

JBA: Det er noget der er uden for min 

kontrol 

 

 

Således endte så den Generalforsamling 

 

FU ser herefter således ud: 

Formand: Kai Christian Bjørnskov 

Kontingentansvarlig: Jens Carl Petersen 

Kartoteksfører: Jacob Buris Andersen 

Juniorleder: Hansjørgen Clausen 

Referent: Søren Krabbenhøft (Sekretær)

  

Tilbageblik år 2000. 

 

I år 2000 udkom bladet 6 gange. Det betød 

et par tynde blade. Det ene på kun 8 sider. 

Årets første blad (nummer 16) var det 

første med det nye logo og nye navn – som 

vi stadig bruger i dag. 

 

Kai Bjørnskov blev æresmedlem af 

Haderslev Skakklub. 

 

I år diskuterede vi igen tilskuddet til 

SEMT på generalforsamlingen, mens det i 

år 2000 var lykkedes Bov at skaffe en 

præmiesum på 8000 kr. til mesterklassen. 

Heraf 4000 til 1. præmien. 

 

Dengang forsøgte man også at få nye 

ledere og beholde de gamle ved hjælp af et 

lederkursus. Det var formanden  Frank 

Petersen, der indkaldte til kurset. 

 

Augustenborg var Sønderjyllands 

stærkeste klub – i hvert fald, hvis man så 

på gennemsnitsratingtallene. 

 

Godtfred Sloth Jensen havde et indlæg, 

hvor han foreslog, at man spillede 

divisionskampe om lørdagen og holdt 

søndagen fri – den ide har været oppe og 

vende mange gange siden. 

 

Et par ting mere, som ikke har ændret sig 

gennem årene – Tønder var vært ved årets 

pokalturnering og Løgumkloster afholdt 

påskelyn, og man skulle melde sig til 

Vagn Lauritzen. 
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Holdskak. 

  

I 2. divisions næstsidste runde røg Tønder 

ind i en gevaldig øretæve på ½-7½ til top-

holdet fra Springeren. Da Bov samtidig 

vandt 4½-3½ over Haderslev, så var op-

rykningen reelt afgjort – der skulle mirak-

ler til! 

Nedrykningen tegnede derimod uhyre 

spændende. Esbjerg med 12 point var reelt 

væk. Skanderborg med 18, Viby med 18½ 

og Tønder med 19 skulle afgøre resten. 

Viby og Tønder mødtes i sidste runde, kra-

vet til Tønder var mindst 4-4, så ville de 

holde Viby under sig og sikre sig mod di-

rekte nedrykning. Viby stillede en anelse 

forstærket op, og efter 7 kampe førte de 4-

3. Michael Neumann fra Tønder holdt i-

midlertid hovedet koldt og vandt det sidste 

parti. 4-4! 

Skanderborg havde forstærket sig i toppen 

med FM Mads Boe og Jackie Andersen, 

inden sidste rundes opgør mod Haderslev. 

Hvis de vandt over Haderslev, så ville de 

undgå direkte nedrykning. 

Den forstærkning tirrede Haderslev, som 

vandt med 5-3. Søren Brautsch og Kai 

Bjørnskov holdt remis mod de 2 forstærk-

ninger – meget flot. 

Haderslevs flotte resultat betød, at Tønder 

klarede frisag, Viby spillede omkamp (De 

vandt over Nordre), mens Skanderborg må 

følge Esbjerg ned i M-rækken. 

 

Slutstillingen: 

1. Springeren  40 

2. Bov    36 

3. Evans 2   34½ 

4. Haderslev  33½ 

5. Tønder   23 

6. Viby   22½ 

7. Skanderborg 2  21 

8. Esbjerg 2  13½ 

I Mester 1 følger vi traditionerne. Eleva-

torholdet fra Ribe rykker op efter 1 år i 

mesterrækken, og Gråsten klarer frisag i 

bunden. Ribe var sikret oprykning inden 

sidste runde, da 1 hold fra vores hoved-

kreds rykker op, men de beviste, at de også 

var det bedste hold ved at vinde 7-1 i sidste 

runde. 

Slutstillingen i M1: 

1. Ribe   35½ 

2. Evans 3   33½ 

3. Springeren 2  32½ 

4. Varde   31½ 

5. Fredericia  29½ 

6. Horsens   25 

7. Gråsten   19½ 

8. Kolding   17 

 

Vi er nu i den groteske situation, at Grå-

sten er eneste hold fra vores hovedkreds i 

M1. Vores hovedkreds er garanteret 1 op-

rykker fra M1 – det må betyde, at Gråsten 

er sikker på oprykning til 2. division. 

Herfra skal lyde et tillykke til Gråsten, selv 

om min retfærdighedssans siger mig, at det 

er forkert. 

 

I mesterrække 2 spillede Bov i sidste 

runde sin chance for at rykke op. 8-0 havde 

givet dem oprykningen, men de måtte 

”nøjes” med imponerende 7-1. 

På hjemmesiden kan man læse følgende: 

Vi gjorde, hvad vi kunne og forsøgte at 

vinde den ultimative sejr på 8-0 over Nr. 

Snede. Sådant noget er svært ,og vi vandt 

da også kun 7-1 efter 6 sejre og to remis. 

Remis til Dennis, der burde have tabt og 

Svend Erik, der burde have vundet, sejre til 

Hartmut, Marthe, Malte, Guido, Claus og 

Gundolf. Vi var afhænige af at Haderslev 

tog pænt med points fra Evans 4. Men Ha-

derslev gjorde desværre ikke megen væsen 

af sig, selv om de var ratingfavorritter, 

Evans 4 vandt let og ubesværet 6-2 og 

kunne om nødvendig have scoret mere, så 
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selv en 8-0 ville ikke have gavnet os. Vi må 

overveje, om vi skal tage en ny sæson i M-

2. De lange ture har kostet klubben godt 

kr. 2.500 i transportomkostninger, og da 

DSU barsler med en ny turneringsform om 

to år, vil næste sæon alligevel være spildt. 

Vi må i tænkeboksen. 

Haderslevs divisionsreserver spiller også i 

denne række. De sluttede af med et neder-

lag på 2-6 til oprykkerne fra Evans. Efter 

en lidt svingende sæson med 5 nederlag, 

men et par storsejre, slutter Haderslev midt 

i rækken. 

Slutstillingen i M2: 

1. Evans 4   37½ 

2. Bov 2   37 

3. Stouby   32½ 

4. Jerne   30½ 

5. Haderslev 2  28 

6. Evans 5   21 

7. GØSK   19½ 

8. Nr. Snede   18 

 

I A-rækkerne manglede jeg kun at få fina-

len med i sidste nummer. Den var des-

værre uinteressant set med 4 HK-briller, da 

den bestod af 2 hold fra 5. HK. 

Esbjerg 3 vinder finalen over Fredericia 2 

og rykker op i M2. 

At Tønder både kom i semifinalen og her 

tabte knebent skyldes ikke mindst Richard 

Knott, som scorede 5! i 5 partier i de 

indledende runder og vandt også sit parti i 

finalen. 

Sebastian Hardt Løbner fra Vejen scorede 

også 5! af 5 i A række gruppe 2. 

 

I B-række gruppe 1 holdt Åbenrå fast i 

førstepladsen. Den fornemme placering 

skyldes ikke mindst Niels Skovvart, som 

scorede 6! point i 6 kampe. 

Slutstillingen i B1: 

1. Åbenrå   16½ 

2. Alssund 2  14½ 

3. Oversø-Frørup    9½ 

4. Tønder 3     7½ 

 

I B-rækken gruppe 2 var alt lige inden 

sidste runde, da alle hold havde 10 point. I 

sidste runde vandt Haderslev med mindst 

mulige margen – 2½-1½ over Kolding, 

men da de 2 andre hold fortsatte ligheden 

ved at spille 2-2 betød det en samlet sejr til 

Haderslev. 

Slutstillingen i B2: 

1. Haderslev 3  12½ 

2. Fredericia 3  12 

3. Vojens 2   12 

4. Kolding 3  11½ 

 

I B-rækken gruppe 3  havde vi Ribe med. 

De nåede trods et minus p.g.a. ulovlig be-

nyttet spiller op på 2. pladsen. 

Slutstillingen i B3: 

1. Jerne 2   13½ 

2. Ribe 3   12 

3. Helle 2   11½ 

4. Esbjerg 4  10 

 

Første runde i C-rækken var suverænt 

vundet af Springeren med 17 point af 20 

mulige. I 2. runde var de endnu mere suve-

ræne og vandt med 18½ af 20 mulige. 

Kampene i C-rækken har været præget lidt 

af, at nogle klubber ikke har kunnet stille 

hold, mens andre ikke har været fuldtal-

lige. 

Langt de fleste kampe har dog været spil-

let, og der har været masser af god skak og 

kampgejst.  

 

Slutstillingen efter begge stævner: 

1. Springeren 5   35½  

2. Haderslev 4   23½ 

3. Tønder 4   22½ 

4. Bov 5    16 

5. Ribe 4    11½ 

6. Vojens 3   11 
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Carsten Hansen 

Jan-Hendrik Lorenzen  

Noter: Svend Erik Kramer 

 

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.¤f3 cxd4 4.¤xd4 

g6 5.¤c3 ¥g7 6.g3 ¤c6 7.¥g2 0–0 

8.0–0 ¤xd4 9.£xd4 d6 10.£d2 [Min 

teoribog angiver 10. Dd3 som bedste 

10.£d3 ¦b8 11.¥e3 £a5 12.¥d4 ¥f5 

13.e4 ¥e6 14.¦fe1 ¦fe8 15.h3 a6 

16.e5 dxe5 17.¥xe5 ¦bd8 18.£e2 

¦d7= men meget er der ikke på færde] 

10...¦b8 11.b3 a6 12.¥b2 ¥d7 

13.¦fc1 ¤g4!? Lidt tricky, men som 

Jan-Hendrik angiver i sine noter, 

angreb er det bedste forsvar [13...£a5 

med lige stilling havde nok været mere 

sikkert] 14.h3 ¥h6 15.e3 ¤e5 

16.¤d5?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser godt ud, men overser en taktisk 

vending i stedet havde [16.f4 givet hvid 

fordel 16...¤c6 17.¤d5² først nu] 

16...¥xh3! 17.f4!? Jan-Hendrik 

angiver følgende variant som bedre for 

hvid [17.¥xe5 ¥xg2 18.¥xd6 £xd6 

19.¢xg2 ¥g7 20.¦ab1 ¦fd8 som lige; 

pointen 17.¥xh3 ¤f3+–+] 17...¥xg2 

18.¢xg2 ¤g4 19.¦h1 eller  [19.£e2 f5 

20.e4 e5 21.¦h1 ¥g7=] 19...¥g7 

20.¢f3?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men først dette træk er en rigtig fejl 

20...h5?! Sort spiller dog heller ikke 

det bedste [20...¥xb2! 21.£xb2 h5 

22.£d4 e6µ] 21.¦h4? [Med 21.¥xg7 

¢xg7 22.e4µ kunne hvid stadig spille 

med] 21...¥xb2 22.£xb2 e6 23.¤c3 f5 

24.e4 £f6 25.exf5 £xf5 26.¤e4 ¦bd8 

27.£e2 e5 28.¤g5? en stor fejl i tabt 

stilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28...£xg5 0–1 
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SydGrandPrix finale i Sønderborg  

Af Svend Erik Kramer 

 

Lørdag, den 27. april spilles sæsonens 

SGP-finale i Sønderborg med 

Skakklubben Alssund som arrangør. Se 

i øvrigt officiel indbydelse her på siden! 

I den forbindelse skal jeg specielt 

anmode de spillere, der ligger til præmie 

i de forskellige klasser om, dels at møde 

op for at varetage deres placering og 

chance, dels for at de også efter stævnet 

kan modtage deres velfortjente præmie 

og hyldest. I et par af klasserne er 

afgørelsen for så vidt angår 1. pladsen 

faldet, men i de fleste klasser er der 

stadig tæt kamp om alle placeringer. I 

Grand-Prixet er der som bekendt 

præmier til de 3 bedste i hver klasse i 

den samlede stilling. 

 

Pointstillingen i toppen før sidste runde 

(point er sum af 4 bedste res.) 

 

M-klasse   Point 

1. Niels J. Fries Nielsen 66 

2. Frank Schwarz  52 

3. Kim Skaanning  41 

……….. 

4. Poulsten Grabow  30 

 

1. Klasse 

1. Hans N. Paulsen  41 

2. Mubariz Murtuzow  34 

3. Aage Søndergaard  30 

……… 

4. Daniel Munksgaard  28 

 

2. Klasse 

1. Matthias K. Simonsen 66 

2. Jonas Nybo Jabobsen 53 

3. Dennis Schwarz  44 

……… 

4. Erik Pontoppidan  34 

3. Klasse 

1. Frederik Borg Schweizer 56 

2. Erik Asmund  45 

3. Tommy Hansen  42 

……… 

4. Max Neundorf  40 

 

4. Klasse 

1. Asbjørn Hovgaard Schach 65 

2. Torben Simonsen  50 

3. Dorian Gutschenreiter 48 

……….. 

4. Christoffer Højrup  26 

 

Skoleskak 

1. Emil R. Petersen  57 

2. Viktor Borg Schweizer 50 

3. Donato Gutschenreiter 36 

…………. 

4. Lasse Borring Petersen 30 

  

Påskelyn 2013 

Af Vagn Lauritzen 

 

Påskelyn 2013 blev afviklet i Løgumklos-

ter (eller nærmere bestemt i Øster Højst) i 

aftes, Der deltog i alt 8 spillere, 4 fra Lø-

gumkloster, 2 fra Tønder og 1 fra Hader-

slev og 1 fra Alssund. 

I forrunden var Hans Valdemar Hansen fra 

Løgumkloster suveræn i de første 5 runder, 

som han alle vandt, men derefter scorede 

han kun ½ point. Gert Jøhnk fra Haderslev 

scorede 6, Jens Peter Jensen fra Løgum-

kloster og Christian Karstensen fra Tønder 

begge 5. Disse 4 spillede i finalegruppe 1 

og her sluttede Christian og Gert begge 

med 2½ point, så de måtte spille en 

omkamp der havde Christian som vinder. 

I finalegruppe 2 var Niels Falsig suveræn 

med 3 point. Nr 2 blev Vagn Lauritzen 

med 2 point. 
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 P4 legene i Løgumkloster  

Af Vagn Lauritzen 

 

Jens Kristiansens besøg i Løgumkloster 

i anledning af P4 legene lørdag, den 13. 

april blev en god oplevelse for de 

fremmødte spillere, selvom der var 

plads til mange flere end den lille flok, 

der mødte op. 

Jens startede med at fortælle lidt om 

livet som skakspiller, og specielt om de 

muligheder som internettet og 

skakdatabaserne giver spillerne i dag før 

og under turneringerne samt som 

analyseværktøjer og som hjælpemiddel 

ved fremstilling af skakblade og andre 

publikationer. 

Han opfordrede også klubberne til at 

bruge internettet mere i klublivet ved for 

eksempel at følge livetransmissioner fra 

stærke turneringer på en klubaften og så 

i fællesskab diskutere de forskellige 

partier, og måske også deltage i de 

chatforums, der ofte er tilknyttet disse 

hjemmesider. 

 

 

 

Teknikken drillede i starten. 

Han sluttede eftermiddagen med at 

spille simultan mod de fremmødte; 10 

spillere stillede op. Jens vandt alle 

partier. Løgumklosters Hans Valdemar 

Hansen og Holger Schmidt samt Karl 

Posselt fra Vojens var dem der sidst 

måtte give op. 

Jens Kristiansen overvejer nøje sit træk 

mod Erik Asmund 

 

Før arrangementet med Jens Kristiansen 

og under pauserne var der en del 

interesserede spillere inde for at prøve 

kræfter med spillet. Mange 

af dem var børn, der havde 

lært spillet hjemme og som 

nu kom sammen med deres 

forældre eller 

bedsteforældre for at spille 

mod hinanden og mod nogle 

af klubbens medlemmer. 

Interessen for skak er stor, 

og der er rigtig mange der 

kan spille skak - 

udfordringen for klubberne 

er at få fat i dem og at 

tilbyde dem det rigtige 

produkt. 
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Gråsten klubturnering. 

  

Følgende parti blev spillet i 3 runde af 

Gråsten klubturnering. 

Jørgen Clausen, Gråsten 

Bent Bojsen, Gråsten 

Noter: Jørgen Clausen. 

1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Se4 (Fajarowich 

varianten som Bent tit spiller) 4. a3 Sc6 5. 

Dc2 d5 6. Sf3(Der skulle nok have blevet 

slået på d6) Lf5 7. cxd5(mig og Bent blev 

bagefter enige om at dette tabte en bonde) 

Dxd5  8. Sc3 Da5 9. Ld2 Sb4 10. Dc1 

Sxd2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. axb4(alt tvunget indtil videre, man kan 

ikke slå springeren på d2 da Sc2+ så 

kommer) Sxf3+ 12. exf3(gxf3 ville give en 

for usikker kongestilling) Dxe5 13. Le2 

Lxb4 14. 0-0 0-0(14….Lxc3 15.Dxc3 

Dxe2 16.Te1) 15. Lc4 Ld6 16. g3 c6(Intet 

at være bange for på d5 da springeren ikke 

truer noget, Tfe8 ville være bedre og lukke 

kampen stille og rolig) 17. Te1 Dd4 18. 

Se4(at flytte løberen ville være for passivt) 

Le7 19. Dc2(egentlig aldrig gå ind i en 

binding, men tårnet kommer med og der er 

ingen bønder til at true springeren) a6(For 

langsomt) 20. Tad1 Db6 21. b3 Tad8(Lg6 

ville forhindre meget) 22. Sf6+ Lxf6 23. 

Dxf5 Ld4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Te7 Lf6 (24…Lxf2+25.Kg2 Txd1 

26.Txf7 med mat i et par træk)  

25. Ted7 Tde8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Txf7 (Efter partiet analyserede vi 

partiet, men ingen af os så Ld3 som vinder 

en løber ved g3 Dxf6) Txf7 27. Td7 Tef8 

28. De6 h6 (Dd8 kan redde det, men bør 

dog stadig tabe) 29. Txf7 Txf7 30. De8+ 

(30.Dxf7+ Kh7 31.Ld3+ Kh8 32.Df8# er 

hurtigere) Kh7 31. Ld3+ g6 32. Dxf7 Kh8 

33. Dxf6+ Kg8 34. Lc4+ Kh7 35. Df7+ 

Kh8 36. Dg8# Et meget afgørende parti, 

for klubturneringen 
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I skrivende stund er der spillet 5 runder, og 

Jørgen Clausen fører med 5 af 5, mens 

Bent er nummer 2 med 3½ point. Det er 

ingen overraskelse, at det er blandt de 2 

spillere, kampen bliver afgjort, da det er 

klart de stærkeste spillere i turneringen. 

Klubmesterskabet ser ud til at være afgjort, 

men havde Bent vundet havde det været 

modsat. 

 

Efter 5 runder er Broder Petersen nummer 

3. Han spillede følgende parti i 3. runde: 

 

Broder Petersen, Alssund 

Susan Clausen, Gråsten 

 

1.e4 b6 2.d4 e6 3.c4 ¥b7 4.¤c3 ¤f6 

5.¥d3 ¥e7 6.f4 0–0 7.¤f3 d5 8.cxd5 

exd5 9.e5 ¤e4 10.0–0 c5 11.¥e3 cxd4 

12.¥xd4 [12.¤xd4 Er måske lidt 

bedre.] 12...¤a6 13.a3 ¤ac5 14.¥xe4 

dxe4 15.¤e1 £d7 16.¥e3 Sort står lidt 

bedre, da forposten på e4 er 

generende. 16...£f5 17.g4 £e6 18.b4 

¦ad8 19.£e2 ¤d3 20.¤c2 ¢h8 

21.¥d4 £h6 22.£e3 ¤b2 23.¦ae1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [23.¤xe4 £c6 24.¦fe1 £xc2µ] 

23...¤c4 24.£g3 ¤d2 25.¦f2 ¤f3+ 

26.¢f1 ¤xe1 27.¢xe1 £e6 [27...¥h4 

28.£e3 ¥xf2+ 29.£xf2 £h3µ] 28.¦e2 

a5 29.f5 £h6 30.¥e3 ¥h4 31.¥xh6 

¥xg3+ 32.hxg3 gxh6 33.¤xe4 ¥xe4 

34.¦xe4 ¦d3 35.bxa5 bxa5 36.f6 Nu 

skal sort holde øje med mat på 

baglinien. 36...¦c8 37.¤e3 ¦xa3 

38.¤f5 ¦a2 Nu truer sort med mat i 

en. 39.¢d1 ¦h2 40.¦e2? Hvid må 

naturligvis ikke bytte tårnet, som er 

hans bedste chance for fusk. 40...¦xe2 

41.¢xe2 a4 42.¤xh6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦c7 [42...a3 43.¤xf7+ ¢g8 44.¤h6+ 

¢f8 45.e6 a2 46.e7+ ¢e8 47.¤f5 a1£ 

48.¤d6+ ¢d7 49.¤xc8 £xf6–+] 43.g5 

a3 44.¤xf7+ ¦xf7 45.e6 ¦c7? 

[45...¢g8 46.exf7+ (46.e7 ¦xe7+ 

47.fxe7 ¢f7–+) 46...¢xf7–+] 46.e7 Nu 

vinder hvid. 46...¦c8 47.f7 ¢g7 

48.e8£ ¦xe8+ 49.fxe8£ a2 50.£e5+ 

¢f8 51.£h8+ ¢e7 52.£xh7+ ¢d6 

53.£a7 ¢e5 54.g6 ¢f6 55.g7 1-0 

 

Broder skriver som kommentar til partiet, 

at han burde havde tabt det, hvis Susan var 

gået I mål med sin randbonde. 
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Broder Petersen - Ernst Jessen 

Noter: Svend Erik Kramer 

 

Følgende parti fra Gråsten 

Klubturnering er langt fra fejlfrit, 

snarere tværtimod. Men begge parter 

spillede aggressivt  på gevinst, og det 

kom der følgende kampparti ud af.  

1.e4 ¤f6 2.¤c3 e5 3.d3 d6 4.f4 ¥g4 

5.¥e2 ¥xe2 6.£xe2 ¤c6 7.¤f3 ¥e7 

8.fxe5 dxe5 9.¥e3 a6 10.h3 ¤h5?! 

[10...£d7 efterfulgt af lang rokade og 

stillingen er lige] 11.£f2 ¥f6? Tager 

feltet fra springeren og nu er den kun 

en stor bonde 12.g4!? godt, men 

[12.0–0–0! er endnu bedre 12...¤f4 

(eller 12...¤d4 13.¤d5 c6 14.¤xf6+ 

£xf6 15.¤xe5 ¤b3+ 16.axb3 £xe5 

17.¦hf1+-) 13.d4+-] 12...¤f4 13.¥xf4 

exf4 14.0–0–0? nu er det ikke så godt, 

sort kan endda komme i fordel efter 

trækket [14.¤d5 ¥xb2 15.¦b1 ¥a3 

16.¦xb7± er bedre for hvid] 14...£e7? 

[sort ser ikke chancen 14...¥xc3! 

15.bxc3 £d6³] 15.¤d5 £d6 16.¤xf6+ 

£xf6 17.e5? [meget bedre 17.d4 ] 

17...£e6 og stillingen er lige 18.¢b1 

¤b4 19.c4? ikke sådan [19.b3 ¤d5 

20.£c5 ¤e3 21.¦d2=] 19...0–0–0 

20.¤g5 £g6! med klar sort fordel 

21.£xf4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¦hf8 nej [21...¤xd3! 22.£f5+ £xf5 

23.gxf5 ¤xe5µ] 22.¦hf1? fejl på fejl 

[22.£f5+ £xf5 23.gxf5 ¦xd3 24.¤xh7 

¦fd8 25.¦dg1±] 22...¦xd3 23.£f5+ 

£xf5 24.gxf5 ¦xd1+ 25.¦xd1 h6 

26.¤f3 ¦d8 27.¦xd8+ ¢xd8 28.a3 

¤d3 29.¢c2 ¤f4 30.h4 g6 31.f6? 

begge har spillet fejlfrit et stykke tid nu, 

men dette er en fejl 31...¢d7 32.¢c3 

c5 33.b4 b6 34.b5 a5! ja, sådan 

35.¢d2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  35...¤e6? lukker hvid ind igen 

[35...¢e6! 36.¢e3 ¢f5 37.a4 g5 

38.hxg5 hxg5 39.e6 ¤xe6µ] 36.¢e3 

¢e8 37.¢e4 ¢d7 38.a4 ¤c7 39.¢f4 

¤e6+ 40.¢e4 ¤c7 41.¤d2 ¤e6 

42.¢e3 ¤d4 43.¤f3 ¤e6 44.¢e4 ¤c7 

Samme stilling, som efter træk 38 og 

40, men ingen af spillerne vil åbenbart 

dele? 45.¤d2 ¤e6 46.¤f1 ¤d4 

47.¤e3 ¤e2? [47...¤b3 48.¤d5 ¤d2+ 

49.¢d3 ¤f3 50.¤xb6+ ¢e6 51.¤d5 

¤xe5+=] 48.¤d5! ¤g3+ 49.¢f3 ¤f5 

50.¤xb6+ ¢d8 51.¢e4 ¤xh4 52.¢d5 

vinder også, men [52.¤d5 ¤f5 53.b6 

¢c8 54.¤e7++- havde været 

nemmere] 52...¤f3 53.e6 [53.¢d6 h5 

54.e6 ¤g5 55.e7+ ¢e8 56.¤d5+-] 

53...fxe6+ 54.¢xe6 h5 55.f7? 

forhastet [55.¤d7 ¤g5+ 56.¢d6 h4 
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57.b6 ¢c8 58.¢c6+-] 55...¤g5+ 

56.¢f6 ¤xf7 57.¢xf7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  57...g5?? [57...h4! vinder for sort 

58.¤d5 h3 59.¤f4 h2] 58.¤d5 g4 

59.¢g6 g3 60.¤f4 h4 61.¤h3 1–0 

 
 

 

Sidste: Jørgen fik 1½ point i de sidste 2 

runder og blev således sikker klubmester. 

 

Alssund EMT 2013. 

 

Broder Petersen gjorde mig opmærksom 

på turneringen, da han sendte et par partier. 

Jeg har desværre ikke fået et referat, så 

dette er skrevet ud fra tabellen. 

2 nye spillere i klubben, Rauf Murtuzov og 

hans far Mubariz Mutuyzov delte første-

pladsen med 4 af 5. Herefter fulgte Kim 

Czepluch med 2½ point. 

I basis 2 vandt Hansjørgen Clausen med 4 

point. Derefter kom Henning Jakobsen 

med 3½ point. Ratingfavoritten Erik 

Asmund blev nummer 3 med 3 point – 

nederlaget i sidste runde mod Broder 

kostede en topplacering. 

I basis 3 delte Scot W. Jensen og Morten 

Helms førstepladsen med 4½ point. 

 

Hansjørgen Clausen 

 Broder Petersen 

 

1.d4 d5 2.¤f3 f5 Broders patent-

opstilling, som han spiller med både 

sort og hvid. 3.¥f4 ¤f6 4.e3 e6 

5.¤bd2 c5 6.c3 ¤c6 7.¥e2 ¥d6 

8.¥xd6 £xd6 9.¥b5 ¥d7 10.¥xc6 

¥xc6 11.¤e5 0–0 12.0–0 ¤e4 13.¤b3 

Et lidt underligt træk - efter f4 og 

afbytning på e4 spiller hvid med en 

god springer mod en dårlig løber. 

13...¥b5 14.¦e1 c4 Nu er der ikke 

mange gode felter til løberen. 15.¤c1 

[15.¤d2 Med samme plan, som før.] 

15...¤f6 16.h3 ¤d7 17.f4 ¦f6 18.a4 

¥c6 19.b4 a6 20.¤e2 ¦h6 En udflugt 

med tårnet - der er ingen reelle trusler, 

og om lidt skal det bare tilbage igen. 

21.¤g3 ¤f6 22.£f3 ¥e8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.¦eb1 b6 24.¤xc4 Den kan 

naturligvis ikke slås, men det giver 

heller ikke noget. 24...£c7 25.¤e5 

¤e4 26.¤xe4 fxe4 27.£f2 £xc3 

28.£e1 £c7 Sort er lidt på den, på 

grund af tårnet på h6. 29.¦c1 £e7 

30.a5 bxa5 31.bxa5 ¥b5 32.¦c5 ¦f6 

33.¦ac1 ¦ff8 34.¦c7 £f6 35.¤g4 £g6 

36.£h4 ¥c4 37.¤e5 £f6 38.£xf6 

¦xf6 39.¤xc4 dxc4 40.¦1xc4 ¦b8 
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41.¦c8+ ¦f8 42.¦xb8 ¦xb8 43.¦c6 

¦b3 44.¦xe6 ¦xe3 45.¦xa6 ¦d3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46.¦e6 [46.¦d6 Hvids konge kan nemt 

holde bonden, så det er klart bedre at 

bevare den hvide d-bonde. 46...¦a3 

47.a6 ¦a2 48.f5 ¢f7 49.g4 ¢e7 

50.¦b6±] 46...¦xd4 47.a6 ¦a4 48.g4 

¢f7 49.f5 g6 50.¢f2 [50.fxg6+ hxg6 

(50...¢xe6 51.gxh7+-) 51.¦b6] 

50...gxf5 51.gxf5 ¦a5 52.¦b6 ¦a3 

53.h4 ¦f3+ 54.¢e2 ¦xf5 55.¢e3 ¦a5 

56.¦b7+ [56.¢xe4 h5 57.¢d4 ¢e8 

58.¢c4 ¢d7 59.¢b4 ¦a1 60.¦h6±] 

56...¢g6 57.a7 ¦a4 58.¢f4 h6 59.h5+ 

¢xh5 60.¦g7 ¢h4 61.¢e3 h5 62.¢f4 

¢h3 63.¢e3 h4 64.¢f2 ¢h2 65.¢e3 

h3 66.¢f2 ¦a3 67.¢e2 e3 68.¢f3 

¢h1 69.¢e2 ½–½ 

 

Her er partiet, som reelt kostede Erik 

en topplacering. 14 træk, hvor der ikke 

sker ret meget, men derefter går det 

stærkt og 7 træk senere er der en 

udækkelig mat.  

 

Broder Petersen 

Erik Asmund 

 

1.e4 e5 2.c4 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.d3 

¥b4 5.a3 ¥xc3+ 6.bxc3 h6 7.f4 exf4 

8.¥xf4 d6 9.¥e2 ¤e7 10.¤f3 ¤g6 

11.¥e3 ¥d7 12.0–0 0–0 13.¤d4 ¤e7? 

14.£d2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [14.¦xf6 gxf6 15.¥xh6 ¦e8 16.¥g4 

Med et farligt angreb for den ofrede 

kvalitet.] 14...¥g4 15.¥xh6 [15.¦xf6 

Havde været godt igen. 15...¥xe2 

16.¥xh6 gxf6 17.¥xf8 ¢xf8 18.¤xe2] 

15...¥xe2 16.¤xe2 ¤g6 17.¥g5 £e7 

18.¤g3 £e6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.¥xf6 gxf6 20.£h6 £g4 21.¤h5 

Der er 2 mattrusler: Dg7 ++ og Sxf6++, 

så derfor opgiver sort. 1–0 
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Nye Skakregler pr 1. juli 2013 

Vagn Lauritzen. 

 

På FIDEs kongres i Istanbul september 

sidste år, blev der vedtaget et nyt regelsæt 

for skakspillet. 

Regelsættet er her før påske blevet oversat 

til dansk og det forventes at blive godkendt 

af Dansk Skak Unions hovedbestyrelse i 

løbet af kort tid. 

Der er heldigvis og naturligvis ingen 

ændringer i de grundlæggende regler, men 

der er foretaget lidt justeringer i nogle 

detaljer, som det kan være godt at være 

bekendt med. 

 En brik er nu rørt hvis man rører den 

”for at flytte eller tage den”, 

tidligere var udtrykket  ”med vilje”; 

nogle mener ikke, der er nogen 

forskel, jeg mener nu det er en 

ganske væsentlig ændring, men døm 

selv. 

 Hvis man af en eller anden grund 

ikke kan notere eller ikke kan 

betjene sit ur, kan der udpeges en 

assistent til dette, og der skal 

foretages tidskorrektion (dvs. 

spilleren får normalt mindre tid end 

modstanderen). Dette er ikke  nyt, 

men nyt er det, at hvis årsagen til, at 

man ikke kan notere eller betjene 

uret,er et handicap, så skal der ikke 

ændres på tiden. I det hele taget er 

der kommet en pasus ind om, at 

dommeren udover at  sørge for gode 

forhold for spillerne generelt, nu 

skal tage specielt hensyn til 

handicappede spillere. 

 Der skal nu altid før turneringens 

start opgives, hvor meget man må 

komme for sent til de enkelte runder 

(tidligere var det sådan, at hvis der 

ikke var oplyst noget, var den 

tilladte forsinkelse nul). Dansk Skak 

Union fastholder sandsynligvis 

bestemmelsen i EMT reglementet, 

der gælder for koordinerede 

turneringer, om at den tilladte 

forsinkelse er 15 minutter. I 

divisionsturneringen må holdet 

komme 1 time for sent. 

 For at vinde på tid, på grund af 

modstanderens 3. ulovlige træk i 

løbet af partiet,  eller på grund af at 

modstanderens mobiltelefon ringer, 

skal nu som før stillingen på brættet 

være sådan, at modstanderen kan 

blive mat ved en serie af lovlige 

træk (det vil sige gerne ved dårligst 

mulige modspil). Denne betingelse 

skal stadig være opfyldt, ellers kan 

man højest score remis (ved 

tidsoverskridelse får begge spillere 

½ point, i de andre tilfælde vil den 

skyldige altid tabe, men 

modstanderens score vil kun være 

remis). Det nye er nu, at man kun 

kan få remis, hvis man kun har 

Konge og Løber tilbage, eller hvis 

man kun har Konge og Springer 

tilbage og modstanderen ingen 

bønder har, eller hvis man kun har 

Konge og 2 Springere mod en 

ensom Konge; dog vinder man i 

disse tilfælde hvis man har en 

tvungen mat. 

 Hvis man kræver remis på grund af 

stillingsgentagelse eller på grund af 

50 træks reglen, og det viser sig at 

kravet ikke er korrekt, er 
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tidskompensationen til 

modstanderen nu 2 minutter i stedet 

for 3 minutter. 

 Hvis der spilles med en fast 

betænkningstid uden et tidstillæg pr 

træk (altså f. eks 2 timer pr spiller til 

hele partiet eller 40 træk i 2 timer og 

derefter 15 minutter + opsparet tid 

til resten), kan man nu, hvis man har 

under 2 minutter tilbage, anmode 

om, at der indføres et tidstillæg pr 

træk på 5 sekunder. Hvis dette er 

muligt og imødekommes, indstilles 

urene til denne funktion, 

modstanderen tildeles 2 minutter 

ekstra, og spillet fortsætter som 

normalt. Hvis det ikke (kan) 

imødekommes, gælder den hidtidige 

bestemmelse om, at man kan kræve 

remis, hvis man ikke mener, at 

modstanderen kan eller gør forsøg 

på at vinde ”på normal vis”.; det 

eneste nye er, at dommerens 

afgørelse nu kan appelleres til en 

eventuel turneringskomité. 

 Mobiltelefonreglen er stadig, at man 

ikke må have en mobiltelefon med, 

undtagen at man har fået tilladelse 

til det fra dommeren, og den skal 

være fuldstændig slukket. Hvis den 

ringer, taber man, dog kan 

turneringsreglementet nu fastsætte 

en anden mindre alvorlig straf. 

 Tidsgrænsen mellem lynskak og 

hurtigskak er 10 minutter mod 

tidligere 15. 

 Tidskompensationen til 

modstanderen ved lynskak ved 

uretmæssig remiskrav og ved 

ulovlig træk er 1 minut i stedet for 2.  

 

Udover disse ændringer er der sket lidt 

sprogligt: 

Spillerne benævnes nu også i regelsættet 

Hvid og Sort (tidligere var det spilleren 

med de hvide brikker og spillerne med de 

sorte brikker); man kan nu trykke på uret i 

stedet for som tidligere stoppe sit ur og 

starte modstanderens (hvis man stopper 

skakuret, stopper man begge ure); rokade 

sker nu med et af tårnene i stedet for til en 

siderne; man er øjensynlig ved at gå fra 

udtrykket ”truet felt”; officerene betegnes 

nu i notationen med en forkortelse i stedet 

for første bogstav i officerens navn (i 

praksis ingen forskel). 

Afnittet om hængepartier er nu kommet 

ind i regelsættet igen (var ved sidste 

ændring blevet til kun en anbefaling), og 

reglerne for Skak960 (måske bedre kendt 

som Fischer Random)  er nu også oversat. 

Endelig er der flyttet lidt rundt på 

afsnittene i de enkelte paragraffer, så de 

måske har en mere logisk rækkefølge, og 

der er blevet lavet en rigtig 

indholdsfortegnelse (den bliver dog sikkert 

ændret når regelsættet kommer ind i vores 

Skakhåndbog). 

Den engelske udgave af reglerne har også 

en ordliste, men den er ikke oversat endnu. 
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Ny redaktør til bladet søges 
  

Jeg bliver desværre nødt til at stoppe som 

redaktør. Lærerjobbet tager flere og flere 

af mine kræfter, så jeg har manglet over-

skuddet ved de sidste blade. Når overskud-

det er væk, så bliver arbejdet med bladet 

en stressfaktor – noget jeg ikke magter lige 

nu.  

 

Det har været en hård beslutning at tage, 

for når jeg kommer i gang med bladet i 

god tid, så hygger jeg mig med det. Lidt 

stress op mod deadline, hvor det gælder 

om at få mest muligt med. I år er det ikke 

lykkedes at komme i gang med bladet i 

god tid, og så er der et tidspres, og så er det 

ikke hyggeligt mere. 

 

Dette er mit sidste blad – i hvert fald i den-

ne omgang. Næste blad skal efter planen 

komme i september og starte sæsonen op, 

så der er god tid til at blive sat ind i tin-

gene. 

 

Hvad kræver det for at være redaktør – 

egentlig ikke ret meget. 

Lidt tid – både til at skrive, men også 

researche. Man skal finde ud af, hvilke 

turneringer der er spillet, så man kan få 

nogen til at lave et referat.  

Det er selvfølgelig en fordel at kunne spille 

skak, men ens styrke betyder ikke ret me-

get. Der findes mange hjælpemidler i dag – 

f.eks. Fritz. Desuden kan man få nogen til 

at hjælpe med analyserne, hvis man føler 

sig usikker. Mange af partierne har en af 

spillerne selv sat noter til, Svend Erik Kra-

mer har tit sat noter til partier og jeg lover 

at være behjælpelig. 

Det gør det hele meget nemmere, hvis man 

har en computer med et godt skrivepro-

gram og et skakprogram. Jeg ville i mit 

arbejde nødig have undværet Word,  

 

Chessbase og Fritz. 

 

Jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe den nye 

redaktør med at komme i gang.  

Mit arbejde med det næste blad er startet 

kort efter det sidste blad er udkommet. Når 

der er kommet noget nyt, så er det blevet 

bearbejdet (i Word) og gemt. Når deadline 

nærmer sig, så bliver siderne gjort færdige, 

rækkefølgen bestemmes og det hele bliver 

udskrevet. Derefter bliver det hele printet 

ud og sendt til Kai Bjørnskov, som så 

trykker det og sender det ud. 

Min efterfølger kan selvfølgelig gøre som 

mig, men meget kan sikkert gøres smar-

tere. 

 

Da jeg startede bladet op i starten af 1997 

var det nyt efter flere års pause. På det 

tidspunkt havde jeg ikke regnet med, at jeg 

skulle fortsætte i så lang tid. På det tids-

punkt valgte jeg en linie for bladet, men 

det gør bestemt ikke noget, hvis den efter 

alle de år bliver ændret. 

 

Du, som skal afløse mig må findes derude 

– meld dig til Kai Bjørnskov. 

Hvis du ikke selv føler du kan klare 

opgaven, men kender en der kan, så pres 

ham lidt. 

 

Kai Bjørnskov og jeg vil være glade, når 

den nye redaktør har meldt sig. 

 

Hvis der er spørgsmål, så svarer jeg gerne 

på dem. 

 

Jeg vil gerne takke alle de personer, som i 

årene er kommet med indlæg til bladet. Jeg 

håber, at de vil hjælpe den nye redaktør på 

samme måde – det er de personer, som har 

gjort bladet alsidigt.  


