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Forretningsudvalget (FU) 

i 4. hovedkreds. 

 

Formand: 

Hansjørgen Clausen 

Æblehaven 5 

6320 Egernsund 

74 44 22 98 

E,mail: majbritclausen@mail.dk 

 

Kasserer: 

Frede Andersen 

Koldingvej 6 

Gabøl 

6500 Vojens 

74 87 12 28 

E-mail: arnfeldt@post10.tele.dk 

 

Sekretær: 

Søren Krabbenhøft 

Bakkedraget 74 

6650 Brørup 

Tlf.: 7538 4840 mobil 2084 0170 

 

Holdturneringsleder: 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 7541 0464 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

Juniorleder: 

Uwe Hansen  

Solsortevej 16, Hjordkær 

6230 Rødekro 

Tlf.7466 6821 

E-mail:  uhansen@get2net.dk 

 

Redaktion  

 

Helge Andersen 

Solvang 14 

6340 Kruså 

74 67 87 03 

E-mail: hegili@post.tele.dk 

 

Webmaster 

 

Karsten Fyhn 

 

 E-mail: kfyhn@tiscali.dk 

 

4. Hovedkreds’ hjemmeside: 

 

http://www.4hk.dk 

 

 

Skakvittigheder. 

 

Først en fra Broder: 

- Hvilke gæster er de bedste et 

pensionat kan have boende i disse 

dage?? 

- Skakspillere, de betænker sig altid 

længe, inden de flytter. 

 

- Hvorfor vil Århusianerne helst spille 

skak på toilettet? 

- De er alene om brættet og kan trække 

når de har lyst. 

 

mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
mailto:kfyhn@tiscali.dk
http://www.4hk.dk/
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FORMANDENS BERETNING 14/1 

2006. 

 

Først rigtig godt NYTÅR til jer alle og 

håber på et godt fremgangsår 2006 i 

skak. 

Jeg tager udgangspunkt i Sønderjydsk 

mesterskab i Sønderborg med kun 26 

deltagere. Der var kun 2 mesterspillere 

med fra Ribe og derfor hed den basis 1. 

Sønderjydsk mester 2005 blev Chri-

stian Leimand fra Ribe, nr. 2 blev Peter 

Elkjær Larsen Tønder, håber der i år 

kommer flere til Vojens 2006. De 

andre turneringer i kredsen kører godt 

hvis folk bare vil deltage så som Grå-

sten – Aabenraa Slotsturnering, 

Løgumkloster byturnering, Tønder 

byturnering og mange flere. Men igen 

gjorde de det i Ribe. Ribe EMT 

Weekend var igen en fin oplevelse og 

kan fint anbefales af undertegnede og 

jeg deltager igen i år. Med omkring 75 

deltager i 2005 og 2 GM. I gruppe 1-2 

var der lagt op til en stor turnering og 

med et snit på 2443 i rating i IM 

gruppen, som Davor Palo vandt og i 

gruppe 2, hvor GM Carsten Høj delte 1 

pladsen med Martin Matthiesen, blev 

det en rigtig god turnering. Den er 

virkelig en god turnering som nok alle 

skulle prøve. Meget flot RIBE. 

Der har også været nogle gode hurtig-

turneringer i kredsen. Trekant turnerin-

gen som i år 2005 arrangeres af Als-

sund og Gråsten, Vojens juleturnering 

som en god turnering oven på julema-

den, andre hurtig turneringer som Lø-

gumkloster i påsken. Haderslev og 

Flensborg kører også godt samt andre 

steder. 

I holdturneringens division har vi 

stadig 5 hold med i 2 division, det er 

Tønder 1, Haderslev 1 + 2, Ribe 1 og 

Bov 1. Hvor Bov 1 og Haderslev 1 er 

med i den bedre halvdel i 2005 – 2006 

Det var sådan at Aabenraa 1 rykkede 

ned og Haderslev 2 rykkede op fra 

mester til 2 division. I A række 2004 – 

2005 vandt Ribe 3, i B række vandtes 

af Haderslev 3 og C række af 

Haderslev 4, D række vandtes af 

Nordals Skoleskak. 

Pokalturneringen gik godt i Tønder 

2005 og bliver også i Tønder 2006. 

Frede samt Tønder skakklub gør virke-

lig et stort arbejde, ærgerligt der ikke 

kommer flere hold, virkelig en god dag 

for de skakfolk der deltager, håber der 

i 2006 udgaven kommer flere hold. 

I DSU har jeg deltaget i de 4 møder der 

er. På Påskemødet blev den ny 

formand valgt, som i dag hedder Erik 

Søbjerg. Ny til HB blev valgt Esmat 

Guindy i stedet for Steen Juhl 

Mortensen, en god fornyelse i DSU's 

Top. I DSU har vi gjort nogle 

overvejelse, hvodan vi kan fordoble 

vores medlemstal i DSU. Vi har støttet 

op om en proff på det område og fået 

et buro til at udarbejde noget materiale, 

som kommer her i foråret, jeg har lavet 

et punkt på dagsorden ang. dette emne. 

I 2006 er DM i skak i Ålborg på hotel 

det hvide hus hvor et nyt spillesystem 
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skal afprøves i landsholdsklassen med 

10 mand i gruppen og systemet hedder 

Gladiator modellen, som skal 

bekæmpe remisserne. 

Vi har sidste år holdt 1 junior skak 

stævne d. 3 september i Vojens, hvor 

Knud Jespersen fra Ribe vandt. Vi 

havde et godt junior hold med på Tjele 

til Junior hold DM. Med en god place-

ring. 

Der skal lyde en stor tak til Helge An-

dersen for hans arbejde med hoved-

kreds bladet og klubberne må godt be-

nytte dette blad ved at skrive i det. Stor 

tak til Helge. 

Der skal også lyde en tak til Karsten 

Fyhn for arbejdet på vores 

hjemmeside, det ser fint ud og du gør 

hvad du kan fin tak til Karsten. 

INTIATIV PRIS går i år til:  

Vojens Skakklub, for deres Juniorar-

bejde, og succesen med Juleskak. 

HÆDERSTEGN går i år til:  

Jørgen Nielsen, Ribe, er af FU blevet 

indstillet til årets Hæderstegn, nu 

bliver Jørgen nødt til at tage til DM i 

Aalborg for at modtage prisen.   

Her på falderebet vil jeg sige tak til 

alle klubber for et godt samarbejde i 

2005 Og for dem der er i FU for et 

godt samarbejde 2005 og ønsket om et 

godt fremgangs år 2006. 

 

MED VENLIG HILSEN 

FORMANDEN 

HANSJØRGEN CLAUSEN 

Kort nyt. 

 

Hartmut Klemmt blev en sikker 

vinder af Trekantturneringen - 

hurtigturnering arrangeret af klub-

berne i Aabenraa, Graasten og Als-

sund.  

Slutstilling i toppen: 

1. Hartmut Klemmt, Bov   8,5/9 

2. Frank Petersen, Aab.   7/9 

3.-4.  Svend E. Kramer, Bov og 

G. Sloth Jensen, Aabenraa begge 5/9 

 

Sønderjysk EMT 2006 blev aflyst. 

Da tilmeldingsfristen udløb, var der 8 

tilmeldte. Tallet kom senere op på 12, 

så derfor valgte man forståeligt nok at 

aflyse. 

Der har været meget kaos omkring 

turneringen i år. På sidste års gene-

ralforsamling er der en del debat om 

tidspunktet, og samtidig med bliver 

turneringen flyttet til Vojens.  

I Vojens ændrede de spilledagene, så 

der blev spillet både lørdag og søndag, 

og samtidig flyttede de tidspunktet til 

april og maj – men de nøjagtige 

spilledatoer kom meget sent.  

Om den ringe tilslutning skyldes 3 

kampe på en weekend, det sene tids-

punkt, den sene oplysning om spil-

ledage eller noget helt andet må være 

en opgave for FU. 
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Generalforsamlingsreferatreferat 

25.2.2006 

 

Mødested: Røde Kro, Rødekro 

Referent: Søren Krabbenhøft 

 

Deltagere: 

Bov Skakklub.- Svend Erik Kramer 

(SEK) 

Dansk Skakklub Flensborg.- Fravær 

uden Afbud  

Dansk Skakklub Oversø-Frørup. - Fra-

vær uden Afbud 

Fribonde Flensborg. - Fravær uden Af-

bud 

Gråsten Skakklub.- Erik Lund-Petersen 

(ELP) 

Haderslev Skakklub Fravær uden Af-

bud 

Hejls Skakklub -Fravær uden Afbud 

Lunderskov Skakklub. – Fravær med 

afbud 

 Løgumkloster Skakklub.- Fravær med 

afbud 

Ribe Skakklub.- Jørgen Nielsen (JN), 

Peter Pharsen (PP) 

Skakklubben Alssund. - Broder Peter-

sen (BP), Karsten Fyhn, Gunnar 

Bøhrnsen Jensen(CBJ) 

Tønder Skakklub.-  Niels Falsig(NF), 

Jens Karl Petersen (JKP) 

Vamdrup Skakklub.- fravær uden 

afbud 

 

FU:  

Hansjørgen Clausen, Gråsten (HJC) 

Frede Andersen, Vojens (FA) 

Herman Petersen, Ribe (HP) 

Søren Krabbenhøft, Vejen (SK) 

Uwe Hansen, Aabenraa (UH) 

I alt 14 personer med i alt 13 stemmer 

 

1. Valg af dirigent 

Formanden (HJC) bød velkommen, og 

foreslog Niels Falsig som dirigent; der 

var ikke yderligere kandidater, så Niels 

Falsig blev valgt. 

 

2. Formandens beretning.  

Formanden startede med at mindes de 

afdøde Medlemmer Frede Smith og 

Eggert Vognsen, med et øjebliks stil-

hed. 

Da Formandens Beretning har været 

offentliggjort på 4. HK´s hjemmeside, 

et stykke tid, blev den ikke 

gennemgået, men suppleret med: 

Initiativprisen: Vojens Skakklub, for 

deres Juniorarbejde, og succesen med 

Juleskak. 

Hæderstegnet: Jørgen Nielsen, Ribe, 

er af FU blevet indstillet til årets Hæ-

derstegn, nu bliver Jørgen nødt til at 

tage til DM i Aalborg for at modtage 

prisen. Formanden sluttede af med at 

takke D´Herrer Karsten Fyhn og 

Helge Andersen for deres store arbejde 

med Hjemmesiden og Hovedkredsbla-

det. 

 

3. Godkendelse af Formandens be-

retning 

Formandens beretning blev enstemmigt 

godkendt 

 

4. Kassererens beretning.  

Kassereren (FA) fortalte at der var 

penge i budgettet til øgede medlems-
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fremmende aktiviteter, og større akti-

vitet i det hele taget, herunder også 

penge til skoleskak. Han fortalte om de 

tiltag man har gjort i Vojens, og mente 

at man om få år ville have et rent pige-

hold i holdturneringerne, meget apro-

pos ”Dronningerne”. 

 

5. Drøftelse og godkendelse af regn-

skab og budget 

Diskussionen tog udgangspunkt i 

kassererens beretning, og handlede om 

medlemsfremmende aktiviteter, og 

fastholdelse af medlemmer. Der var 

enighed om at sætte en annonce i 

dagspressen, med samtlige klubbers 

adresser, spilletidpunkter og 

hjemmesider. 

ELP: Medlemslisten er kritisk læsning 

FA: Klubber skal være bedre til at gøre 

opmærksom på sig selv. 

Skoleskak og DSU snakker ikke sam-

men; hvor der ikke er skoleskak i for-

bindelse med en skakklub, er der ingen 

berøringsflade. 

BP: I Sønderborg er der skoleskak i 

klublokalerne fra 18-19 på klubafte-

nerne (7-8 stykker)  

ELP:Klub og hjemmeside skal sup-

plere hinanden i medlemsfremmende 

aktiviteter. 

JN: Det blev forsøgt med e-mail skak 

for 4 år siden, og iøvrigt savner jeg 

åbenhed omkring FU 

JLP: I disse konkurrencetider ville det 

måske være en ide at man skulle løse 

en totrækker for at kunne komme ind 

på hjemmesiden. 

Efter endt diskussion blev regnskab og 

budget vedtaget enstemmigt. 

 

6. Holdturneringen  

Holdturneringslederen fortalte om det 

første års kvaler, som vi ikke skal ind 

på her. 

D-rækken har givet noget hovedbrud 

med datoer, men Lørdagsstævner har 

været løsningen. 

Der er problemer med indrapporterin-

gen af resultater,  så HP indskærpede; 

Rundekortene skal indsendes uanset 

om resultatet også er sendt pr. E-mail, 

idet der har været fejl i mindst 1 

tilfælde. 

Holdturneringen mangler to runder, og 

det eneste der ligger fast er at Bov vin-

der A-rækken, tillykke med det.  

I den efterfølgende diskussion blev der 

set med meget milde øjne på debutan-

ten som TL. 

SEK: 1.år er lærepenge for turnerings-

lederen  

NF: Kun ros tilovers for TL, og at dob-

beltrundige lørdagskampe i D-rækken 

ville være en rigtig god ting. 

BP: ”Den der ikke laver fejl laver ikke 

noget” 

 

7. Pokalturneringen 2006 

Stævnet i Tønder fungerer upåklageligt, 

og så er Tønder ovenikøbet glade for at 

stå for den, så mød nu frem når den 

næste udgave løber af stablen 14/5-

2006. 

FA, som har stået for indkøb til det vel-

kendte gavebord, brugte mødet til at 

sælge gaveindkøbsarragementet til an-

den side, dog uden den større succes. 
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Hvis der sidder en derude, der vil prøve 

kræfter med at fyre 3000,- af på 30,- 

ting, så er chancen her. 

UH: Har der ikke været tale om en 

vandrepokal til pokalstævnet? 

NF: Det duer ikke til klubber der ikke 

har egne lokaler, så hellere plaquetter 

end en pokal. 

FA: Der blev brugt plaquetter i Vojens 

til SJGP, og fire børn var henne og 

spørge om man kunne købe en hvis 

man nu ikke vandt, hvilket må tages 

som tegn på at plaquetter er en god 

ting. 

Så var der lige turneringsformen. 

SEK:Hvorfor laver man ikke en Mon-

rad? 

JN: Der var rent kaos sidste år, så 

Monrad er at foretrække 

NF: Det bliver Monrad i år! ; og såle-

des stoppede den diskussion. 

 

8. Indkomne forslag 

Der var lige et hængeparti fra forrige 

generalforsamling; vedtægterne. De var 

klar til afstemning i 2005, men blev 

trukket tilbage, for at få rettet et par 

skønhedsfejl i hænderne på holdturne-

ringslederen, der i teorien ikke skulle 

have noget at lave når først turneringen 

er gået igang. 

NF: Det forekommer mig at der noget 

galt med datoerne i vedtægterne med 

hensyn til sidste frister. Det blev der 

kigget på, og ved nærmere eftersyn, 

viste datoerne at holde, så NF trak kri-

tikken tilbage. 

Med hensyn til datoer for afvikling af 

SEMT, har Vojens ringet rundt til na-

boklubberne, for at koordinere datoer. 

De to forslag omhandlede begge en 

strukturændring af holdturneringen. Da 

Vagn Lauritsen ikke var til stede, blev 

det HP, der fremlagde Løgumklosters 

forslag. FA startede med at fastslå at 

forslagene gensidigt udelukkede hinan-

den. SEK: Løgumklosters forslag 1 

falder, det dur ikke med søndagskampe. 

UH : Aabenraa er imod at styrkelisten 

er lig med ratinglisten, idet vi både 

bruger klubturneringen og ser på spil-

lerønsker. 

NF: Rating duer ikke, det medfører jo 

at op- og nedrykninger forsvinder. 

JN: Mesterrækken om søndagen, men 

alle andre hold vil være selvmord 

JKP: Vi er til 4-mands hold, der kræ-

ver en stor Toyota, at tage fem afsted, 

nu kan vi nøjes med en Punto. Det ville 

hjælpe på logistikken. 

SEK: Bov er lidt indifferent med hen-

syn til 4 eller 5 mand, man at lave alle 

runder til stævner duer ikke. 

SK: Stævneform i alle runder, ville 

betyde at man skulle på langfart i alle 

runderne bortset fra den ene hvor man 

har hjemmekamp, og det er mere bøvlet 

at sætte hold til udekampene. 

Herefter var der afstemning om Lø-

gumklosters to forslag. Forslag 1 blev 

nedstemt enstemmigt. Forslag 2 fik en 

stemmeresten var imod. 

ELP:Det er bedre at bruge tid og lave 

en ordentlig holdturnering, så Vagn´s 

forslag 3 lyder godt 

HP: Det er bedre t få det afgjort nu. 

UH: Hvert år har vi holdkampsdiskus-

sion, som ikke medfører at den bliver 
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ret meget bedre. 

FA: Skaktilbudene i kredsen, for de 

medlemmer vi har, skal styrkes, for at 

forhindre medlemstilbagegang. 

ELP: Det fungerer i Gråsten, så de er 

godt tilfredse og kan godt vente et år. 

JKP:Det er lettere for holdlederen  

med 4 mand, og ingen har meldt sig ud 

af klubben, bare fordi de ikke kom med 

i holdturneringen. 

BP: I Alssund har vi et spørgeskema 

hold/klub/aktiv/passiv, som vi sender 

ud til sæsonstart. 

NF: Holdskak har en social funktion. 

Vagn´s forslag om et turneringsudvalg: 

nedstemt: 2 stemmer for 

Tønders forslag: 

HP: Flere spillere, flere hold, med 4 

mands hold 

4 spillere i A;B;C;   2 stemmer imod 9 

for. 

6 spillere i Mesterrækken:  7 stemmer 

for, 4 imod 

A-rækken som søndagskampe:  

Vi stemte om at bibeholde det nuvæ-

rende system med hverdagskampe: 11 

for, 2 imod  

Holdkampe i stævneform: 

SEK: Bov synes som Vejen, for mange 

udekampe. 

UH: Aabenraa er imod. 

HP: Der har været tilbud om at arran-

gere stævner i holdturneringsprogram-

met; der har ikke været tilbagemeldin-

ger. 

Herefter trak Tønder forslaget. 

FU ser på holdstrukturen: 

NF: En ide med geografisk inddeling. 

SEK: Fyld A- og B-Rækken op. 

HP: Det bliver med tvungen op og ned-

rykning; hvis en vinder af en række 

ikke ønsker at rykke op, så bortfalder 

præmien, og nr. 2 rykker op, og får 

heller ikke præmie. 

Dette blev godkendt med stemmerne 9 

for og 2 imod. 

 

9. Fastsættelse af kontingent: 

Både DSU og 4. Hovedkreds har ingen 

kontingentstigning i kommende sæson. 

 

10. Valg 

a: Kasserer for 4. HK: Frede Andersen 

modtager genvalg. 

b: Valg af FU medlem. Herman Peter-

sen modtager genvalg.  

c: Valg af FU medlem. Uwe Hansen 

modtager genvalg 

c: Valg af suppleant til FU.  Ib Ander-

sen modtager ikke genvalg.  

d: Valg af kritisk  revisor. På valg er: 

Claus Mogensen modtager genvalg. 

e: Valg af revisorsuppleant. Gert 

Jøhnk modtager genvalg. 

Der var genvalg til alle; dog blev den 

nye suppleant til FU: Jens Karl Peter-

sen, Tønder 

 

11. Juniorskak: 

UH: Der har været afviklet stævne i 

Vojens (SJGP) med Knud Jespersen, 

Ribe som vinder, foran Peter Laimand, 

Ribe og Rasmus Lund Petersen Grå-

sten. Desværre måtte jeg melde forfald 

til Hold-DM i Tjele, så jeg overlader 

oret til min stedfortræder. 

SK: Vi vandt 1 kamp og spillede en 

uafgjort, så efter 4.HK´s standart, et 
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rigtigt godt resultat. Vi sparer lidt 

penge, ved at leje en bus m/Chauffør, 

hvilket er noget billigere end DSB, for-

uden at det giver en extra social dimen-

sion at rasle gennem landskabet sam-

men. Forinden afgang er bussen fyldt 

op, således at ingen af juniorerne når at 

gå sukkerkolde i den week-end. Vi er 

derfor ikke afhængige af at skulle vente 

i timer på en meget kedelig banegård i 

Randers, på at københavnerne lander, 

men kan køre helt op til den hytte vi 

skal være i. 

 

12. Sønderjydsk EMT: 

2006: Vojens, indbydelsen er udsendt, 

og årets nyhed er en begynderrække. 

2008. Stedet skulle findes på denne 

Generalforsamling, og efter lidt diskus-

sion, blev Bov og Aabenraa enige om 

tale sammen om hvem af dem, der 

skulle afholde SEMT 2008. 

 

13. Nyt fra DSU: 

HJC: DSU har iværksat en kampagne 

for medlemsfremgang, der gerne skulle 

øge antallet af medlemmer fra 6.000 til 

12.000. 

ELP: Vi skal hjælpe hinanden, der er 

ingen grund til at opfinde den dybe tal-

lerken to gange; se Gråstens hjemme-

side. 

CBJ: Skakbladet er for elitært, skole-

skakbladet er faktisk bedre. 

NF: Ingen nyheder, mange penge for så 

lidt. Skakbladet skulle sigte lavere så 

spillere på 1100 også har glæde af det. 

JKP: 466,- i kontingent, til DSU for 

skakbladet og ikke noget andet. Det er 

for dyrt! 

PP: Har DSU om folk vil betale 466,- 

for skakbladet? 

Diskussionen mundede ud i at give 

Formanden mandat til, på kommende 

HB-møde, at rette en kritik mod Unio-

nen for at være for ensidig elitær. 

 

14. Skaktour 2: 

Her blev forslag 2 fra Tønder diskute-

ret, og vedtaget uden de store sværd-

slag. Skaktour 2 skrinlægges og istedet 

laves en hurtig-skak- turnering på lør-

dage, spredt ud over hovedkredsen. Det 

sociale element i sådanne arrangemen-

ter er guld værd.  Der blev nedsat et 

udvalg til at se på mulighederne, bestå-

ende af Niels Falsig, Svend Erik Kra-

mer og Søren Krabbenhøft. Udvalget 

stiler efter at have noget konkret om-

kring sæsonstarten i august.  

 

15. Eventuelt: 

4 HK´s hjemmeside: Turneringsindby-

delser og arrangementer til webmaste-

ren. 

JN: Ribe EMT lå på hjemmesiden½ 

time efter afsendelse så det virker. 
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Holdturneringen. 

 

2. division. 

Der var 5 hold fra vores hovedkreds 

med i divisionen. I sidste runde havde 

de meget forskelligt at spille for. 

Haderslev 2 var rykket ned, kun store 

mirakler kunne redde Tønder fra ned-

rykning og hvis miraklerne indtraf, 

ville Bov rykke ned. 

I den anden ende lå Haderslev 1 og 

Ribe og kæmpede om oprykning. De 

fleste regnede med, at det indbyrdes 

opgør ville afgøre oprykningen. 

De 2 Esbjerghold, samt Evans fra 

Vejle lå 3-4 point efter førerholdet, og 

normalt når man ikke op. De 3 hold 

skulle møde de 3 bundhold, og de 

havde fundet ud af, at hvis de kunne få 

en storsejr, og topholdene spillede 4-4, 

så kunne de rykke op. 

En meget spændende sidste runde. 

Centrum fik ingen storsejr og tabte sid-

ste kamp med 3½-4½ til Bov. Det be-

tød, at Centrum var ude af topstriden. 

Tønder hentede 1 sejr og 2 remisser 

(begge blev spillet til der kun var kon-

ger tilbage) mod Evans, og så var 

Evans væk.  

Men Esbjerg vandt 8-0 over Haderslev 

2, og var pludselig med i toppen. 

I topopgøret mellem Haderslev og 

Ribe kom der efterhånden til at stå 3½-

3½. Jan Garbrecht fra Haderslev havde 

den fjerne fribonde, men Jens Chr. 

Leimand fik stillet mat-trusler op på 

kongefløjen.  

Det var et rigtig spændende parti, og 

helt afgørende for oprykningen. Vandt 

Jan det, ville Haderslev rykke op, hvis 

Jens Chr. vandt ville Ribe rykke op, og 

skulle det ende remis, så ville Esbjerg 

Skakforening rykke op. Både Esbjerg 

og Ribe ville have 34 point og 9 MP, 

men Esbjerg havde vundet indbyrdes 

kamp med 4½-3½.) Jan prøvede et sid-

ste desperat gevinstforsøg i tidnøden 

og tabte.  

Til lykke til Ribe, som så rykkede op. 

Den store forskel på Ribe og de andre 

tophold var, at Ribe hev storsejre hjem 

mod alle 3 hold i bunden. (6-2, 6-2 og 

7½-½) 

Rækken var meget lige i år. Kun Ha-

derslev 2 tabte alle kampe, og Tønder 

vandt kun over Haderslev 2. De 6 øv-

rige hold tabte mindst 2 kampe og fik 

fra 8-10 matchpoint.  

Haderslev 1 er rækkens mest stabile 

hold. De har kun 2 afbud i hele turne-

ringen, Esbjerg følger lige efter med 3 

afbud. I den anden ende ligger Bov og 

Tønder. Det lykkedes kun at lave den 

forventede opstilling 1 gang.  

 

Slutstillingen: 

1. Ribe  34½ 

2. Esbjerg  34 

3. Haderslev 1  33 10 MP 

4. Evans  33   9 MP 

5. Centrum  30 

6. Bov  27½ 

7. Tønder  20 

8. Haderslev 2  12 
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I mesterrækken var det forventet, at 

sidste års nedrykker fra divisionen – 

Aabenraa - ville rykke op igen. 

Det gjorde de også, og slutstillingen 

blev: 

1. Aabenraa  22 

2. Ribe 2  18½ 

3. Gråsten  14½ 

4. Løgumkloster 14 

5. Alssund  13½ 

6. Flensborg  12½ 

7. Fribonde  10 

 

Aabenraa var så sikre, at de endda 

kunne tillade sig at tabe sidste rundes 

kamp mod Ribe og så alligevel rykke 

op.  

Onde tunger siger, at a-rækken faktisk 

er stærkere en m-rækken. Argumentet 

er, i a-rækken spiller de hold, som 

egentlig er rykket op i m-rækken, men 

ikke vil spille om søndagen, mens hol-

dene i m-rækken kun spiller der, fordi 

der ikke er nedrykning.  

Man må i hvert fald konstatere, at kun 

de to tophold fik en score på over 50%. 

 

I A-rækken vandt Bov 2. Nu bliver det 

spændende, om de vil rykke op. Meget 

taler for, at de ikke vil rykke op. Bov 

har allerede et divisionshold på 8 spil-

lere af sted om søndagen, og klubbens 

reelle leder Svend Erik Kramer har ud-

talt, at m-rækken bør spille om hverda-

gen, da det ikke er til at få folk til at 

spille om søndagen. 

Slutstillingen: 

1. Bov 2  15 

2. Ribe 3  14½ 

3. Vamdrup  14 

4. Alssund 2  13½ 

5. Vejen  10½ 

6. Haderslev 3    7½ 

 

I B-rækken er det mærkeligt, at divi-

sionsreserverne fra Tønder ikke klarer 

sig bedre. 

Slutstillingen: 

1. Aabenraa 2  22 

2. Lunderskov  17½  

3. Fribonde 2  17½ 

4. Vojens   14 

5. Gråsten 2  13½ 

6. Tønder 2  12½ 

7. Alssund 3    8 

 

I C-rækken  startede spillerne fra Bov 

3 med inden jul at vinde 4-1 over de 3 

andre hold i gruppen. Efter jul skulle 

de samme hold mødes igen. For Bov 

gik det ned af bakke, og de tabte 2 

kampe med 2-3, inden de i sidste kamp 

vandt 5-0 over bundholdet fra Tønder 

4. 

Det gav samlet en sikker sejr til Bov 3, 

som ses i slutstillingen: 

1. Bov 3  21 

2. Tønder 3  15½ 

3. Ribe 4  15 

4. Tønder 4    8½ 
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D-rækken blev afviklet i 2 stævner. 

Noget tyder på, at ikke alle hold havde 

samme opstilling til begge stævner, da 

scoren er meget forskellig. 

Slutstillingen: 

1. Vojens 2  22½ 

2. Frøslevlejren 18½ 

3. Tønder junior 17½ 

4. Bov 4  17½ 

5. Nordals skoleskak 13½ 

6. Ribe 5  10 

7. Bov 5  10 

8. Vojens 3    2½ 

 

Fremtiden for holdskak. 

 

Når jeg ser på dette års holdturnering 

er der vist ingen udenfor division, som 

rykker ned, idet ingen rækker er fyldt 

op. (Måske Fribonde i m-rækken, hvis 

Bov 2 ønsker at rykke op) 

Når jeg ser på oprykning er situationen 

den samme, der er plads i rækken 

ovenover.  

Det eneste sted udenfor divisionsturne-

ringen, hvor der reelt spilles om opryk-

ning er i m-rækken. Derfor skal denne 

række afvikles på den mest sportslige 

måde, og det er søndagskampe med 5 

timers samlet betænkningstid. Nedsæt-

telse af betænkningstiden, som hver-

dagskampe vil betyde, vil også betyde 

nedsættelse af kvaliteten. 

I øjeblikket består m-rækken af de 

stærkeste hold i hovedkredsen, som vil 

spille om søndagen, og det skal den ef-

ter min mening blive ved med. 

Niels Falsig, Tønder udtalte på 

generalforsamlingen: ”Holdskak har en 

social funktion.”  

Det har han i allerhøjeste grad ret i, for 

der er da ikke noget, som giver mere 

sammenhold, end en fælles mod-

stander. 

De spillere, som til daglig sidder og 

banker hinanden, får en masse fælles-

skab. Dels når taktikken bliver lagt i 

bilen på vejen ud og man giver hinan-

den små fif. Når man glæder sig over 

holdkammeratens sejr og bagefter på 

hjemturen, når man bliver enige om 

hvor godt man spillede, og at modstan-

derne bare var lidt heldige. 

På grund af det sociale aspekt skal 

holdskakken bevares.  

Op- og nedrykning er, som tidligere 

beskrevet, i realiteten afskaffet, så 

derfor kunne man lige så godt have 

afskaffet den helt ved 

hovedkredsmødet.  

På generalforsamlingen besluttede man 

at lave m-rækken om til 6 mandshold 

og de øvrige rækker om til 4-mands-

hold. Det er det, som skulle være red-

ningen for holdturneringen! Det er jo 

næsten ingenting! 

Ud over det, skal FU se på strukturen.  

Mit forslag, som bygger meget på 

Vagn Lauritzens ide, er: 

Behold m-rækken om søndagen, og del 

de øvrige hold i a-, b- og c-rækken ind 

i grupper efter ratingtal – måske med et 

kig på geografien. 

Vinderen af øverste gruppe, kan så 

rykke op i m-rækken, hvis de vil. 
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Partier 

Her er endnu et parti (flere i nr. 38) fra 

grænseopgøret mellem Bov og Tønder. 

Partiet er spillet på bræt 1. 
 

Andreas Schütte, Bov 

Jens Christian Lund, Tønder 
Noter Andreas Schütte 

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤c3 c6 4.¤f3 d5 5.h3 

For hvid tænker på at spille e5, må han 

forhindre Lg4  5...¤f6 6.e5 ¤fd7 7.¤e2 ¤f8 

8.¤f4 ¤e6 [ 8...¤a6 9.c3 ¤c7 10.¥d3 ¤fe6 

11.¤e2 b6 12.¥e3 £d7 13.£d2 h5 14.0–0 

¥a6 15.¥c2 ¥f8 16.a4 ¤g7 17.a5 ¤f5 

18.¥f4 e6 19.¦fe1 ¥e7 20.¥g5 skete i et 

parti Alekseev-Riazantsev, St. Petersburg 

2002 og hvid har en lille men klar 

positionsfordel] 9.c3 ¤xf4 10.¥xf4 ¥f5 

11.£d2 0–0 12.¥h6 f6 13.¥xg7 ¢xg7 

14.exf6+ exf6 15.¥e2 ¦e8 Efter min mening 

står tårnet bedre på f8, og det er da også 

forst efter dette træk, hvid får de bedste 

udsigter. Når man kender det videre 

partiforløb, kommer man hurtigt på idéen at 

bytte den sorte løber med springeren, altså [ 

15...¥e4! 16.0–0 ¥xf3 17.¥xf3 £d6 18.¦fe1 

¤d7 19.¦e2 ¦ae8 20.¦ae1 ¦xe2 21.£xe2 

f5 med idden Sf6-e4 og sort har ingen 

problemerer mere] 16.0–0² ¤d7 17.¤h4 

¥e6 18.¥d3!? Efter det mere nærliggende [ 

18.f4 f5 19.¤f3 ¤f6 20.¥d3 ¤e4 21.¥xe4 

dxe4 22.¤e5 står hvid noget bedre. Med 

teksttrækket ville jeg holde den mulighed 

åben, at kunne fortrænge en springer på e4 

med f3. Desuden provokerer jeg i det 

følgende også fremrykningen af de sorte 

kongefløjsbønder med den hensigt senere 

at kunne angribe denne struktur.] 18...f5 

19.¤f3 £c7 20.¦ae1 ¤f6 21.¤e5 ¤e4 

22.£f4 g5 23.£c1 h6 24.f4 £e7 25.¥xe4 

dxe4 26.a3 c5 Jeg tror, at hvid nu skal spille 

27. De3 for i rette øjeblik at bytte på g5 og 

måske følge efter med g4. Den stærke 

springer på e5 garanterer en lille hvid fordel 

27.fxg5 hxg5  

 

  
 

28.d5!? En spontan indskydelse. Men uden 

en konkret idé om, hvordan hvid fortsætter 

efter sorts svar, skal man naturligvis ikke 

spille sådant et træk. Efter partiet mente vi 

begge at dette træk var den afgørende fejl - 

men i virkelighed burde det føre til forceret 

remis 28...¥c8! Naturligvis ikke [ 28...¥xd5? 

29.¦xf5] 29.¤c4? men ikke sådan, derimod 

med [ 29.¦xe4! fxe4 ( 29...£d8 30.¦ee1 f4 

31.c4;  29...£f6 30.¤g4!) 30.¦f7+ £xf7 

31.£xg5+ ¢f8 32.¤xf7 ¢xf7 33.£f4+ ¢g7 

og sort kan ikke undgå evig skak uden at 

komme i tabsfare a) 33...¢g6 34.h4 ¦e7 (a) 

34...e3 35.h5+ ¢g7 36.£g5+ ¢f7 37.£g6+ 

¢e7 38.d6+ ¢d7 39.£f7+) 35.£f8 ¦f7 

36.h5+ ¢f6 37.£d6+ ¢g7 38.£g6+ ¢f8 

39.h6 ¥f5 40.h7; b) 33...¢e7 34.£xe4+ 

¢d8 35.£h4+ ¢c7 36.£f4+ ¢b6 37.b4; 

34.£g5+ ¢f7 35.£f4+ og evig skak;  29.¤f3 

også 29...¢g6 30.h4 gxh4 ( 30...g4 31.¤g5 

e3 32.g3²) 31.£f4 er OK for hvid ] 29...f4 

30.¤d2 e3 31.¤f3 ¥f5 32.c4 £f6 33.¤h2 

¦e4 34.¤f3 ¦ae8 35.¦e2 g4 36.hxg4 ¥xg4 

37.¦ee1 ¦h8 38.£c2 £h6 39.£c3+ ¦d4 og 

det var tiden at opgive - et godt parti af 

Jens Chr. Lund  0–1 
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Mens vi er i gang med ”hængepartier”, 

så snupper vi lige et parti mere fra 

Slotsturneringen 2005. Flere partier og 

omtale af turneringen findes i blad 38. 
 

Broder Petersen, Alssund 

Jørn Bertelsen, Gråsten 

Noter: Svend Erik Kramer 
1.f4 Birds åbning - Bent Larsens gamle 

våben fra 60 érne, men som nu sjældent 

spilles. Broder har åbenbart taget denne 

åbning til sig, og det kan givet overraske 

en og anden.  1...d5 2.d4 ¤f6 3.¤f3 

¤c6 4.e3 a6 5.c4 ¥f5 6.a3 e6 7.¤c3 

¤e4 8.c5 ¥e7 9.¥d3 ¤xc3 10.bxc3 

¥xd3 11.£xd3 ¤a5 12.¦b1 £c8? 

unødvendigt spildtræk [ 12...b6 13.cxb6 

cxb6 er meget bedre] 13.0–0 h5? En fejl 

kommer sjældent alene, men rokaden 

kære ven! 14.¤e5! Sådan - Broder tager 

teten 14...¥f6 15.¥d2 ¥xe5 16.fxe5 ¤c4 

17.¥e1? Giver sort en chance for at 

komme med i spillet igen [ 17.e4! ¤xa3 

18.£f3 0–0 19.¦be1 ¤c4 20.¥g5 med 

klar hvid fordel] 17...¤xa3 18.¦b2 ¤c4 

19.¦bf2 £d7 20.e4!? [ 20.¦xf7 £xf7 

21.¦xf7 ¢xf7 22.e4 var også en fin 

mulighed for hvid, i den opståede stilling 

er dronningen de 2 tårne overlegen] 

20...¦f8 21.exd5 £xd5 22.¦f3 g6 

23.¥h4! Fint spillet af Broder, dette er 

stillingens bedste træk, i marginen har 

Broder skrevet Dxg6!, men er det nu 

rigtigt? nej!! - det taber forceret   [ 

23.£xg6?? £xf3!!] 23...b6   

 

 
 

 24.¥g5? Synd, Broder, der indtil nu har 

spillet et fint angrebsparti, ikke ser det 

afgørende  [ 24.¦xf7 ¦xf7 25.£xg6 £d7 

26.£g8+ ¦f8 27.£xf8#] 24...b5 

25.£xg6?? Trækket Broder ville spille i 

træk 23, men det går stadig ikke, 25. 

Txf7 vinder stadig som skitseret i forrige 

anmærkning. 25...fxg6?? Helt utroligt 

Jørn ser det heller ikke, der må have 

været nerver på. [ 25...£xf3! og hvid kan 

opgive] 26.¦xf8+ ¢d7 27.¦1f7+ ¢c6 

28.¦xa8 Broder har stadig en lille fordel 

grundet de 2 tårne contra dronningen 

28...¢b7?? Ups - næsten selvmord 

29.¦af8? Det berømte forkerte tårn [ 

29.¦ff8! £e4 ( 29...¢c6 30.¦xa6+ ¢b7 

31.¦aa8 ¢c6 32.¦fb8) 30.¦fb8+ ¢c6 

31.¦xa6+ ¤b6 32.h4+-] 29...£e4 30.h3 

h4? [ 30...b4 31.c6+ ¢xc6 32.¦c8=] 

31.¦f4? Broder har mistet tråden trækket 

gavner kun sort [ 31.¢h2 og stillingen er 

stadig i balance] 31...£e3+ 32.¢h1 

£c1+ 33.¢h2 £c2 [ 33...£xc3 34.¦xh4 

b4 og sort bør vinde] 34.¥xh4 g5 

35.¥xg5 £g6 36.h4 a5 37.¦8f6 £h5 

38.g4 Hvid er helt ovenpå igen 38...£h7 

39.¦f3 a4 40.¦xe6 £c2+ 41.¢g3 a3 

42.c6+ ¢b6 43.¥d8 a2 44.¥xc7+ ¢a6 
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45.¦f8? Igen det forkerte tårn , hvid må 

ikke tillade D-skakken på c3 [ 45.¦e8 

¤b6 46.¥xb6 ¢xb6 47.¦a8 £b2 48.h5 

a1£ 49.¦xa1 £xa1 50.¢f4=] 45...£xc3+ 

46.¢f4? £xd4+? [ 46...£e3+ 47.¢f5 

£f3+ 48.¢g5 £xf8 og hvid kan opgive] 

47.¢g5 a1£ 48.¦a8+ £a7 49.¦xa7+ 

¢xa7 50.¥d6 [ 50.¦e7 ¢a6 51.¥b8 

£c1+ duer heller ikke for hvid, Jørn 

spiller nu resten i sikker stil ] 50...£c1+ 

51.¢h5 ¤xd6 52.¦xd6 £c5 53.¦e6 

¢b6 54.g5 £d5 55.¦e7 ¢xc6 56.g6 

£f3+ 57.¢h6 £f4+ 58.¢h5 £f5+ 

59.¢h6 £f8+ 60.g7 £xe7 61.h5 £f7 

62.¢h7 £xh5+ 63.¢g8 £xe5 Et rigtigt 

kampparti, der bølgede frem og tilbage - 

om det fik den rigtige vinder? I skak 

vinder som bekendt den, der laver den 

næstsidste fejl!  0–1 

 

Holdturneringen A-rækken: 
 

Broder Petersen,Alssund) 

Steen Jensen, Bov) 

A-rækken, 2005 

Noter: Svend Erik Kramer. 

 
1.f4 d5 2.d4 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.e3 ¥f5 

5.a3 h6 6.c4 e6 7.¤c3 ¥e7 8.c5 Broder 

spiller åbenbart de samme åbningstræk 

uanset modstanderens opstilling.  8...a6 

9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 ¤d7 11.0–0 f5 

12.¤e5 ¤cxe5 13.fxe5 ¥g5 14.¤xd5!?   

 

 

 

Jeg stod ved siden af, da Broder spillede 

trækket og tænkte - nu rabler det da helt 

for Broder, men trækket er korrekt, men 

ved bedste modspil fra sorts side giver 

det kun lige spil, men 

overraskelseseffekten er jo altid stor. 

Efter partiet sagde Steen til mig "Jeg var 

lige ude og hente kaffe og da jeg kom 

tilbage stod denne mægtige hvide 

springer placeret midt på brættet, jeg gik 

helt i sort og jo mere jeg så på stillingen 

jo værre blev det".  14...0–0? Dette 

gendriver i hvert fald ikke Sxd5 og 

efterlader hvid med en sund merbonde [ 

Bedst for sort et modofret 14...¤xe5 

15.dxe5 ( 15.¤xc7+ £xc7 16.dxe5 £xc5 

17.£d4 ¦c8 er fordelagtig for sort) 

15...£xd5 16.£xd5 exd5 17.¦xf5 ¢e7 

giver lige spil;  14...¤xc5 fører til samme 

stilling som Sxe5;  Kan sort ikke bare 

tage springeren, nej, der følger 14...exd5 

15.£xf5 £e7 16.£g6+ ¢d8 17.¦f7 £e8 

18.£xg7+-] 15.¤f4 ¥xf4 16.exf4 [ 

16.¦xf4 ¤xc5 17.£c4 ¤e4 18.£xe6+ var 

også godt for hvid] 16...¤xc5 17.£c4 

¤e4 18.£xe6+ ¢h7 19.¥e3 c6 20.£b3? 

Der var ingen grund til frivilligt at trække 

dronningen tilbage 20...£e7 21.£c2 [ 

21.d5 cxd5 22.£xd5 ¦ad8 23.£b3+- 

med pæn hvid fordel] 21...¦ad8 22.¦ad1 

£f7 23.b4 £d5 24.¦f3 £f7 25.¥c1 ¦d5 

26.¥b2 £e7 27.£c4 g5? Det kan sorts 

stilling ikke holde til nu får Broder en fin 

chance  28.g3? [ 28.fxg5! hxg5 ( 

28...£xg5 29.¥c1 £g4 30.¥e3 ¦g8 

31.£f1 ¦d7 32.¦xf5+-;  28...¤xg5 29.¦f2 

¤e4 30.¦ff1 £e6 31.£e2 ¦d7 32.¦d3 

¦g8 33.¥c1+-) 29.g4 er håbløs] 28...g4! 

Nu bliver det svært for hvid at dirke 

stillingen op igen 29.¦b3 ¦fd8 30.a4 

£c7? Sorgløst spillet indbyder til 31.b5! 

axb5 32.axb5 c5 33.¦a3?! [ 33.¦bd3] 

33...£b6 34.¢g2? [ 34.¦a8 ¦xa8 
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35.£xd5 £xb5 36.¦b1 ¢g7²] 34...cxd4 

35.¦ad3 £xb5 36.£xb5 ¦xb5 

37.¥xd4?? Burde koste partiet, men det 

havde ikke været helt fortjent, og nu sker 

retfærdigheden alligevel fyldest 

37...¦bd5 38.¢f1 b5? [ 38...¤c5! 

39.¦3d2 ¤b3 og sort vinder] 39.¢e2 

¦xd4?? Sort revancher sig med en 

fejlkombination  og bringer hvid på rette 

vej igen [ 39...b4 Er bedre og sort 

beholder en lille fordel] 40.¦xd4 ¤c3+ 

41.¢e1 ¦b8 42.¦c1 b4 43.¢d2 ¤e4+ 

44.¢c2 ¤c3 45.¢b3 ¤e2 46.¦c7+ ¢g6 

47.¦d6+ ¢h5 48.¦h7 ¤c1+ 49.¢a4 

Ganske modigt parti af Broder, selv om 

det næppe altid er let at være 

holdkammerat til den slags partier. 1–0 

 

Divisionsskak. 

Topbrættets opgør i topopgøret mellem 

Haderslev 1 og Evans blev en meget 

interessant affære. 

Partiet er fundet i ”Bondefangeren” og 

det er Kai Bjørnskov, som har lavet 

noterne. 
 

Søren Brautsch, Haderslev 

Per Skjoldager, Evans  

 
1.e4 c6 Der gik et drag af smerte over 

Sørens ansigt - hans hadeforsvar. 2.d4 

d5 3.e5 Men, som vi talte om i bilen til 

Vejle: "Der skal kul på!" 3...¥f5 4.h4 h6 

5.g4 ¥h7 5. -,Lc8 er sandsynligvis 

bedre, men teksttrækket kan uden tvivl 

spilles. 6.e6! Sådan! Sorts stilling bliver 

nu særdeles ubekvem - men han har 

dog en bonde at hygge sig med. 6...fxe6 

7.¥d3 ¥xd3 8.£xd3 ¤f6 Her griber sort 

forkert - der skal afgjort spilles Dd6. 

9.£g6+ ¢d7  

 

 
 

En original stilling efter blot 9 træk! den 

sorte kongestilling er klodset, og hans 

bondestilling er kompromitteret, men 

hvids udvikling er dårlig, så alt i alt er 

chancerne vel lige. Men hele den 

psykiske fordel er hvids! Han har lokket 

sort på glatis og er kommet ind i en 

stilling, som virkelig kalder på fantasien. 

10.¤f3 Det er svært at klandre dette 

træk, som har kig på e5, men også Sh3 

havde sine fordele. 10...£b6 11.¤e5+ 

¢c8 12.c3 c5 [ 12...¤bd7 13.¤f7 ¦h7 

14.¦g1 c5 15.g5 hxg5 16.hxg5 ¦h4 

17.gxf6 exf6 18.¤g5 ¢c7 ( 18...fxg5 

19.£e8+ £d8 20.£xd8+ ¢xd8 21.¥xg5+ 

og vinder.) 19.¤f3 ¦e4+ 20.¢d1 cxd4 

21.¤bd2 ¦f4 22.cxd4 ¦c8 med en pæn 

merofficer, men i øvrigt en meget 

uafklaret stilling.] 13.¤f7 ¦h7 14.dxc5 

£xc5 15.¥e3 £b5 16.¤d2 Sådan ville 

95% af os spille, men det kan lade sig 

gore at slå på b2, så måske var b3 

bedre!! 16...¤c6 17.g5 
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Hvid har spillet sin trumf ud, og Th7 

ømmer sig svært. Men hvad hvis sort 

slog på g5 og b2? 17...d4? Nu kommer 

hvid i fordel. [ 17...hxg5 18.¥xg5 ( 

18.¤xg5? ¤e5!) 18...£xb2 19.¦b1 £xc3 

20.¥xf6 £xf6 21.£xh7 £xf7 Med fordel 

til sort.] 18.cxd4 hxg5 19.¤xg5 Th7 er 

utroligt sejlivet - heller ikke 19. Lxg5, Df5 

vinder. 19...¤b4? Den afgørende fejl. 

20.¦c1+ [ 20.¤xh7 Hvid kan bare slå 

tårnet. 20...¤d3+ 21.¢d1 ¤xh7 22.£xh7 

¤xb2+ 23.¢c2 ¢d8 24.¤b3 £e2+ 

25.¥d2 og sort kommer ikke længere.] 

20...¢d7 21.¤c4 ¦h6 Sådan reddede 

tårnet sit usle liv, og tillader sig endog at 

true Hendes Majestæt. 22.£f7 ¤g4 

23.¤e4 ¦c8  

 

 

[ 23...¤d3+ 24.¢d2 ¤xc1 25.¦xc1 ¦h8 

26.¤c5+ ¢d8 27.¤xe6+ Vinder] 

24.¤ed6! Et overraskende og særdeles 

effektivt træk. Sort finder intet godt 

forsvar, men driver modstandsløst ind i 

et tabt slutspil. 24...¦f6 Trods 

partifortsættelsen, som giver hvid 

gevinst, er dette den bedste fortsættelse. 

25.¤xb5 ¦xf7 26.¤xa7 ¤d3+ 27.¢d2 

¦xc4 [ 27...¤xc1 28.¤xc8 ¤xa2 

29.¤8b6+ var en anelse bedre.] 28.¦xc4 

¤dxf2 29.¦hc1 Præcis til det sidste - 

ikke spilde tid med at slå på f2. 

29...¤xe3 30.¢xe3 ¤g4+ 31.¢e2 ¦f2+ 

32.¢e1 Hvid er stort set et tårn foran, da 

den elendige lober på f8 dårligt kan 

regnes med. 32...¦xb2 Med 

fortvivlelsens grådighed. Nu komponerer 

hvid en fiks lille mat, som sort kun kan 

undgå ved at aflevere mere materiale. 

Han er en god sportsmand, og lader os 

se matten. 33.¦c8 ¦f2 34.¤b5 

 

 
 

e5 35.d5 ¦xa2 36.¦1c7# Et rigtigt 

herreparti, og en vigtig sejr mod et andet 

tophold. 1–0 
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Ribes partier burde have domineret 

siderne med holdturnering, da de jo er 

oprykkere og har mest at glæde sig 

over. Desværre er de svære at få fat i. 

Ribe har vist ikke noget aktuelt 

klubblad, og partierne på hjemmesiden 

er – så vidt jeg kan finde ud af – ikke 

opdateret for nyligt. Jeg har heller ikke 

fået noget materiale tilsendt, så jeg 

bringer et parti, som jeg har fundet i 

Haderslevs klubblad ”Bondefangeren”. 
 

Lars Wilton, Ribe 

Søren Brautsch, Haderslev 

 

1.d4 d5 2.c4 ¤c6 Søren kan godt lide 

originale åbninger - her Tschigorins 

forsvar, som er mindre kendt, men 

aldrig gendrevet. 3.¤c3 dxc4 4.d5 

¤a5 Ser noget vanvittigt ud, men kan 

faktisk spilles. I løbet af bare 4 træk 

er vi inde i noget, som hvid garanteret 

ikke kender! 5.e4 c6 6.¥e3 Lars er 

ved at være oppe i alderen! For 20 år 

siden havde han spillet 6. Lf4, som er 

noget mere aktivt. 6...cxd5 7.exd5 e6 

8.¥xc4 ¤xc4 9.£a4+ ¥d7 10.£xc4 

¦c8 11.£b3 exd5 12.£xd5 Det 

hastede ikke, langt bedre var Sf3 og 

udvikling. 12...¤f6 13.£e5+ [ 

13.£xb7? ¥c6µ] 13...¥e7 14.h3 [ 

14.¤f3 ¤g4 15.£xg7 ¥f6 Hovsa 

dronningen er fanget! Hvid vælger et 

lidt passivt træk, og sort er foran!] 

14...0–0 15.¤ge2 ¦e8 Den hvide 

dronning er kommet på afveje og 

trues af allehånde afdækkere. Hvor 

finder den et fristed? 16.£h2 ¥c5 

17.¥xc5 ¦xc5 18.0–0 ¦ce5  

 

 
 

Tilsyneladende en tam stilling, men 

de sorte officerer står langt bedre end 

de hvide, hvilket Søren i fortsættelsen 

udnytter suverænt. 19.¤f4 ¥c6 En 

kæmpeløber! 20.¦ad1 £b6 21.¤d3 

Et kluntet sted til springeren, som 

bare dækker b2. Men nu er hvids 

kongefløj sårbar. 21...¦g5 

 

  
 



Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 39 Side - 19 - 

 

Det er mærkeligt at se, hvordan hvid 

er forsvarsløs overfor det sorte 

angreb. Det går ikke særlig hurtigt, 

det ser ikke særlig elegant ud, men 

det er uhyggeligt effektivt! Nu må hvid 

svække sin kongefløj. 22.g3 ¤h5 

Hvid kan ikke undvige bindingen af g3 

og må svække kongestillingen 

yderligere. 23.g4 f5 I løbet af utrolig 

kort tid er hvids stilling derangeret og 

stort set håbløs! Resten er stadig 

roligt, men i realiteten spil til et mål. 

24.£d6 fxg4 25.h4 ¦g6 26.£c5 

Endelig får hvid ophævet den 

dræbende binding, men den har gjort 

sin gavn. 26...£xc5 27.¤xc5 ¤f4 

28.¢h2 ¦h6 

 
29.¦fe1 [ 29.¢g3 ¤h5+ 30.¢xg4 

¦g6+ 31.¢h3 ( 31.¢xh5? ¥f3#;  

31.¢f5 ¥f3 32.¦g1 ¦f6+ 33.¢g5 h6#) 

31...¤f4+ 32.¢h2 ¦g2+ 33.¢h1 

¦xf2+ 34.¤5e4 ¦xf1+ 35.¦xf1 

¥xe4+µ] 29...¦f8 30.¦d4 ¦xh4+ 

31.¢g3 

 
Her overser sort alligevel noget, der 

er mat i 3 træk. 31...g5 [ 31...¦h3+ 

32.¢xg4 ¥f3+ 33.¢g5 h6#] 32.¦xf4 

¦xf4 33.¤5e4 ¦h3+ 34.¢g2 b6 Hvid 

kan ikke røre sig og har fået nok! 0–1 
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Tempo og træktvang. 

 

Umiddelbart lyder overskriften, som en 

selvmodsigelse. De fleste af os har 

sikkert sagt: ”Havde jeg bare haft et 

ekstra træk, så havde jeg vundet.” I 

andre partier har man sagt: ”Hvis jeg 

ikke skulle trække, så havde jeg ikke 

tabt.” Nogle gange kan begge udsagn 

forekomme i samme parti! 

Her er et eksempel fra et parti hvor jeg 

spillede hvid, hvor begge dele er 

aktuelle. 

Hvid trækker. 

 
 

32.gxf4 32.£xd7+? Taber et 

tempo i forhold til partivarianten. 

32...¢xd7 33.gxf4 gxf4 34.exf4 

Samme stilling opstår i partiet - 

efter sorts 34. træk - dog med den 

væsentlige forskel, at hvid er i 

trækket. 34...¢e6 35.¢g3 ¢f5= 

32...gxf4 33.exf4 ¢e8 34.£xd7+ 

¢xd7  

 
 

35.f5! Sikrer f4 til kongen. 35.¢g3 

Håndledstrækket. ¢e6 36.¢h4 ¢f5 

37.¢xh5 ¢xf4 38.h4 ¢f3 39.¢g6 

¢xf2 40.h5 e3 41.h6 e2 42.h7 e1£ 

43.h8£ og sort bør ikke tabe. 

35...¢e7 36.¢g3 

 

  
 

Her ville det være rart for sort at 

spille kongen til f6 og så blive 



Nyt fra Sønderjydsk Skak Nummer 39 Side - 21 - 

 

stående – men desværre skal man 

trække hver anden gang.  

¢f7 36...¢f6 37.¢f4 Giver straks 

træktvang. 37...h4 38.h3 ¢f7 

39.¢g5+- 37.¢f4 h4  37...¢f6 

38.h4 Træktvang igen. 38.¢g4 

¢g7 38...¢f6 39.h3 Træktvang. 

39.¢xh4 1–0 

 

2 af opgaverne i julekonkurrencen i 

Haderslev skakklubs klubblad så 

således ud: 

 
 

Det var ikke en fejl, og opgave 1 lød: 

Hvid trækker – hvem vinder? 

Mens opgave 2 lød: 

Sort i trækket – hvem vinder? 

 
Følgende lille opgave kommer jævnligt 

frem, når Kaj Elkjær Larsen 

demonstrerer slutspil i Tønder. 

Opgaven lyder: Hvid trækker og 

vinder. 

Med de få brikker, der er tilbage, 

skulle man ikke tro, at det er ret svært,. 

 

 
 

Hvis hvid kan redde både springer og 

løber, skal han nok få fat i bønderne, 

og så sætter man mat med springer og 

løber.  

Løberen skal flyttes, da sorts konge 

ellers slår den. 

1. Lxe7, Kf7 og løber eller springer 

mistes og stillingen er remis. 

1. Lh6, Kf7 dur heller ikke, da 

springeren ikke kommer ud. 

1. Lg7!, Kf7 2. Lh6, Kxg8 (På andre 

træk går hvids konge til e6 – 

springeren dækker jo løberen) 3. Ke6, 

Kh8 - træktvang 4. Kf7, e5 5. Lg7 

skak mat. 
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Flensborg Bymesterskab! 

 

Svend Erik Kramer 

Flensborg Bymesterskab 2005/06 med 

den danske klub Fribonde som arrangør, 

havde i år samlet 26 deltagere. 

Turneringen var noget svagere besat end 

sidste år, hvor Andreas Schütte vandt 

foran Svend Erik Kramer. 

Andreas havde valgt ikke at forsvare 

titlen i år, og favoritter var derfor Svend 

Erik Kramer (2059) Wilhelm Brinkmann 

(2014) og Jan-Hendrik Lorenzen (1922) 

med Thomas Rachow (1857) fra den 

tyske klub FSK, som nok farligste 

outsider. 

Heller ikke i skak er der altid favorit-

terne, der vinder, og turneringen, der blev 

afviklet som en stor Monradsgruppe over 

9 runder, startede da også med et par 

artige overraskelser, Svend Erik måtte i 

1. runde afgive remis til den unge Dennis 

Schwarz, Fribonde, der spillede sit livs 

turnering og hele turneringen igennem lå 

lige under toppen. Brinkmann spillede 

også remis mod en lavtratet i 2. runde og 

tabte desuden i 4. runde til Michel 

Langner fra Fribonde og kom altid rigtig 

med i førerfeltet. I 3. runde stod 

topopgøret derfor mellem Thomas 

Rachow og Jan-Hendrik, der begge var 

startet med  2/2, og her gik Jan-Hendrik 

helt galt i åbningen og stillede en officer 

direkte i slag og tabte.  

Thomas Rachow førte dermed helt frem 

til runde 7, hvor Svend Erik vandt det 

direkte opgør og kom ½ point foran.. Et 

forspring, der blev holdt og udbygget i de 

sidste runder. 

 

 

 

Slutstillingen i toppen: 

1. Svend Erik Kramer, Bov 8 point 

2. Holger Martens, FSK   7 

3. Thomas Rachow, FSK 6,5 

 

Sejren og mit 2. bymesterskab, kan der 

næppe pilles ved, dels vandt jeg de di-

rekte opgør mod medfavoritterne, dels 

havde jeg klart sværeste program af 

samtlige. 

Jeg spillede faktisk flere gode partier i 

turneringen, og det har været ganske 

svært at vælge et fremfor andre, men 

såfremt redaktøren tillader, at jeg bruger 

så meget plads, har jeg valgt at vise både 

en gevinst med sort og hvid. 

 

Hvid: Svend Erik Kramer 
Sort: Sven Bandow 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 d6 En 

solid, men noget passiv åbning, hvor 

sort ikke skaber det nødvendige 

modtryk i centrum 4.d4 exd4?! [ 

Teorien angiver kun 4...¥g4 hvorefter 

5.h3 ¥xf3 6.£xf3 £f6 ( 6...¤f6 7.d5±) 

7.£b3 ¤d8 8.dxe5 dxe5 9.¥e3 ¥e7 

giver hvid en noget bedre stilling] 

5.¤xd4 ¤f6 6.¤c3 ¥d7 7.0–0 ¥e7 

8.a3 0–0 9.h3 ¤xd4 10.£xd4 £c8 

11.£e3 ¥e6 12.¥d3 ¦e8 13.f4 ¥f8?! 

[ Sort burde forsøge at skabe modspil 

med f.eks. 13...c6 14.£f3 £c7 

15.¥e3 b5²] 14.£f3 ¥d7 15.¥e3 ¥c6 

16.¥d4 ¥e7 17.¦ae1± £d7 18.g4! 

¦f8? [ 18...d5 19.e5 ¤e4 20.£e3 

¤xc3 21.¥f5 £d8 22.£xc3±] 19.¢h2 

[ Straks 19.g5 er også godt] 19...¤e8 

20.g5 f5 21.£e2 Nu vinder alt [ 

21.¥c4+ ¢h8 22.£h5 ¤f6 ( 22...¥d8 

23.g6 h6 24.£xh6#) 23.gxf6 ¥xf6 

24.¥xf6 ¦xf6] 21...fxe4 22.¥xe4 ¥d8 
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  [ 22...¥xe4 23.£xe4 ¦f7 24.£xb7 

¦c8 25.¤d5 ¥f8 26.¥xa7+-] 

23.¥xh7+! [ 23.¥xh7+ ¢xh7 

24.£h5+ ¢g8 25.g6 ( eller 25.¦xe8 

¦xe8 26.g6 ¥f6 27.£h7+ ¢f8 28.¥xf6 

gxf6 29.£h8+ ¢e7 30.¦e1+ ¢d8 

31.g7) 25...¤f6 26.¥xf6 gxf6 27.g7 

£xg7 28.¦g1]  1–0 

 

Hvid: Wilhelm Brinkmann,W 

Sort: Svend Erik Kramer 

1.b4 e5 2.¥b2 ¥xb4 3.¥xe5 ¤f6 

4.¤c3 Brinkmanns patent 4...c6!? 

Modgiften rettet mod evt. Sd5 5.¤f3 

d6 6.¥xf6 [ 6.¥g3? £a5µ;  eller 

6.¦b1 a5³] 6...£xf6 7.¤e4 £e7 

8.¤g3 f5! Sort forsøger at gribe 

initiativet  9.c3 ¥a5 10.£c2 0–0 11.e3 

f4!? 12.¤e4? Hvids første egentlige 

fejl [ 12.¥d3! g6 ( 12...fxg3?? 

13.¥xh7+ ¢h8 14.hxg3+-) 13.¤e2 

d5³] 12...h6!–+ 13.c4 ¤a6 14.¤c3 [ 

14.a3 fxe3 15.fxe3 ¤c5 16.¤xc5 

£xe3+–+] 14...fxe3 15.fxe3 ¥f5 

16.£b2 ¤b4 17.¦c1 ¤d3+ 18.¥xd3 

¥xd3 19.¤d1 ¦ae8! Man må 

naturligvis have overvejet, at hvid nu 

kan angribe begge sorts løbere 

samtidig 20.£a3 

   
  

 20...¦xf3! 21.£xd3 [ 21.gxf3 £h4+ 

22.¤f2 ¦xe3+ 23.¢d1 £xf2 24.¦c2 ( 

24.£xd3 ¦xd3 25.¦c2 ¦xd2+ 26.¦xd2 

£xd2#) 24...¥xc2+ 25.¢xc2 £xd2+ 

26.¢b1 ¦xa3 og snarlig mat.] 

21...£h4+ 22.¢e2 ¦f6 23.g3? £g4+ 

Skønhedsfejl - jeg så naturligvis at 

også Dh3 vinder - troede det var 

ligemeget - havde jeg blot brugt et 

minut mere på klokken - havde jeg 

naturligvis set, at Dh3 vinder straks - 

nå, ja sort står naturligvis stadig klart 

til gevinst, men det er blevet svært at 

spille et helt fejlfrit parti i disse Fritz-

tider. [ 23...£h3 24.¤f2 £g2 25.¦hf1 

( eller 25.¦cf1 £f3+ 26.¢e1 ¦xe3+ 

27.£xe3 £xe3+ 28.¢d1 £xd2#) 

25...£f3+ 26.¢e1 ¦xe3+ 27.£xe3 

£xe3+ 28.¢d1 £xd2#] 24.¢e1 ¦ef8 

25.£e2 £e4 26.¦g1 £f5 27.£g2 

£d3 28.£e2   
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  28...¥xd2+! [ 28...¥xd2+ 29.£xd2 

¦f1+ 30.¦xf1 ¦xf1#]  0–1 

 

Syd Grand prix 

 

Et udvalg bestående af Søren Krabben-

höft, Vejen, Svend Erik Kramer, Bov, 

Vagn Lauritzen, Løgumkloster og Niels 

Falsig, Tønder arbejder på et Syd Grand 

Prix.  

Der forventes 5 stævner fordelt geogra-

fisk på hele hovedkredsen – muligvis 

bliver nogle af stævnerne eksisterende 

turneringer. Spilledage bliver lørdage, og 

der planlægges 5-7 partier med mellem 

20 og 30 min betænkningstid pr. spiller i 

hvert stævne. 

Udvalget håber at være færdige med den 

endelige udgave inden 1. juni, så hvis du 

vil give dit bidrag, så skynd dig på 

debatsiden på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender!? 

 

Her ville det være rart at skrive om kommende begivenheder, 

men det kræver, at jeg kender dem. 

Næste blad forventes at komme på gaden i slutningen af 

august. Derfor skal turneringer, som spilles i efteråret, sendes 

til mig senest medio august. 

Hvis du kender til en turnering, som skal omtales, så planlæg 

den, så den kommer i bladet. Hvis du kun kender 

spilledagene, så send dem, så ved folk, at der kommer noget! 
 


