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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 

 

Juniorleder: 

Søren Krabbenhøft 

Bakkedraget 74 

6650 Brørup 

Tlf.: 7538 4840 mobil 2084 0170 

 

Turneringsleder: 

Kurt Petersen 

Haderslevvej 44 

6760 Ribe 

75 42 32 17 

E-mail: kptl_4hk@vip.cybercity.dk 

 

Sekretær 

Herman Petersen 

Rylevænget 1 

6760 Ribe 

Tlf.: 7541 0464 

Email: sekretaer@ribe-skak-klub.dk 

 

Redaktion  

 

Helge Andersen 

Solvang 14 

6340 Kruså 

74 67 87 03 

E-mail: hegili@post.tele.dk 

 

Webmaster 

 

Jesper Kj. Jensen 

Neustadt 34 

D-24939 Flensborg 

0049-461-4943680 

E-mail:  jesper@onlinehome.de 

 

4. Hovedkreds’ hjemmeside: 

http://www.4hk.dk 

 

Protest i mesterrækken: 

 

Ribe skakklub har protesteret mod 

Alssunds brug af en spiller på holdet i 

mesterrækken. En kedelig tendens er, 

at reglerne bøjes og strækkes, så det 

ikke er skakken, som afgør kampene. 

Læs mere under holdskak. 

 

Godtfred gør det han skal: 

 

Godtfred Sloth Jensen gør det alle 

burde gøre, han sender mig partier. I 

denne omgang har han sendt et, som 

Kai Bjørnskov har spillet i divi-

sionsturneringen. Godtfred så det 

interessante parti og fik det tilsendt fra 

Kai. Se partiet i bladet. 

mailto:majbritclausen@mail.dk
mailto:sekretaer@ribe-skak-klub.dk
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Hovedkredsmødet 15. februar 2003. 

Referent Frede A. Andersen – forkortet af redaktionen 

 

1. Valg af ordstyrer  

FP bød velkommen og foreslog Niels Falsig til ordstyrer. Niels modtog valget.  

 

2.  Formandens beretning. v/Frank 

FP henviste til den offentliggjorte beretning, gennemgik den kort og havde derud-

over efterfølgende kommentarer. (Se beretningen senere i dette blad.) 

FP  viste ”Formandens vandrearkiv” frem. FP berettede at han var i gang med at lave 

en CD med avisartikler om de syd- og sønderjyske skakklubber, og opfordrede alle 

til at sende materiale desangående. For at få liv i de stagnerende klubber opfordrede 

han de passive klubber til at arrangere en åben turnering mindst hvert andet år. 

Vi skal have en skribent til ”Jyske” . Kaj Elkjær Larsen var en oplagt mulighed for 

en sådan gratis skribent. 

FP mente at en PR mand og et elektronisk skakbræt måtte være et must. Han var af 

den opfattelse at vi ville have gode chancer ved at ansøge ”Tuborgfonden” om et 

elektronisk skakbræt. 

Han gjorde opmærksom på at det nye ”Skakbladet” var et værdifuldt redskab i 

forbindelse med reklamefremstød og at frieksemplarer ville kunne rekvireres hos 

Bjørn Laursen.  

Efter yderligere et par kommentarer blev beretningen enstemmig godkendt. 

 

3.    Kassererens beretning.    

OC startede med en bombe, idet han meddelte sin afgang som kasserer for 

kredsen, men mente at det var en formildende omstændighed, at han havde 

varetaget hvervet i 40 år. Herefter redegjorde han detaljeret for regnskab og stillede 

det derefter til diskussion.  Der var få kommentarer til regnskabet. 

Regnskabet blev derefter enstemmigt godkendt. 

 

4.   Fastsættelse af kontingent(til 4. Hk) og vedtagelse af budget for 2003. 

FU foreslog uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget. 

 

5.  Indkomne forslag 

5.1. Mesterrækkekampe søndage eller hverdage. 

KP gjorde opmærksom på at de nugældende regler gav mulighed for at klubberne 

kunne aftale at spille på hjemmeholdets klubaften, men advarede mod ændring, da 5 

timers spilletid en hverdagsaften ville kunne afholde nogle spillere fra at tilmelde sig 

rækken. 

Afstemningen viste flertal for at beholde gældende regler. 

5.2. M-rækken ændres fra 8 mand til 5 mandshold 

VL, ubetinget 8-mandshold og fri tilmelding i rækken, da der ikke er mange klubber 

der er interesseret i at spille i Divisionen. 
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JN, plæderede også for 8 mandshold og mente at 5 mandshold ville straffe de store 

klubber. 

Uwe mente at 5 mandshold ville betyde flere aktive mesterspillere. 

Afstemningen gav flertal for 5 mandshold. 

5.3. Mesterrækken deles i en syd- og en nordgruppe. 

Afstemningen gav flertal for 1 samlet gruppe. 

5.4 Nr. 1 og 2 i mestergruppen spiller oprykningskamp med 8 mand på holdet. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget 

5.5 A-, B- og C-rækkernes spilletid ændres til 2 timer pr spiller altså 4 timer til hele   

partiet. 

 Afstemningen gav et flertal for. 

Enighed om at anden person kan fungere som kampleder. 

 

6.  Valg 

a: Valg af Formand: Frank afgår. 

FU foreslår Hansjørgen Clausen, som blev enstemmig valgt uden modkandidat. 

b: Valg af 2 FU medlemmer   

FU foreslår vor suppleant Søren Krabbenhøft 

JN foreslår Herman Petersen Ribe Skakklub 

Begge blev enstemmig valgt 

c:  Valg af suppleant til FU 

Uwe Hansen Aabenraa blev foreslået og enstemmig valgt. 

d: Revisor Claus Mogensen og Broder Petersen genvalgt. 

e:  Revisorsuppleant Gert Jøhnk genvalgt 

 

7.  Holdturneringen  

KP gav et resume over den forløbne del af turneringen   

OC og NF fandt det direkte skadeligt at ”chaufføren” kunne spille med mod de ofte 

meget unge D-række spillere, OC mente ikke at det burde være et problem med plads 

i bilerne, da der i de fleste tilfælde ville være en forælder der gerne tog en tørn som 

chauffør. 

 

8.  Pokalturneringen V/ KP og FAA 

FAA fortalte kort om den kommende turnering og beklagede det lave deltagerantal 

ved sidste års turnering. 

 

9.  Juniorskak v/ Hansjørgen Clausen   

HjC gav en fyldig beretning over de tiltag der var sket i løbet af året. 

OC: ”Vi skal animere vore stærke spillere til at deltage i ”Junior Hold-DM” 

JN: ” Vi skal have løst alkoholproblemet ved Junior Hold-DM” 

HjC kunne oplyse at der blev arbejdet med begge problemer. 
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10. Sønderjydsk EMT 

a: 2003 rapport fra Haderslev Skakklub   

CM oplyste at turneringen blev afviklet planmæssig.  

b: 2004 Gråsten Skakklub 

HjC oplyste at planlægningen var godt i gang, datoerne er fastlagt til søndagene 

d.18-1, 8-2,   22-2 og lørdag d.6-3-2004,  hvor vi håber at kunne afslutte stævnet med 

en stævnefest. 

OC gjorde opmærksom på at der var problematisk at arrangere en sådan. 

c:  2005 arrangør søges 

Broder tilbød at tage stævnet og da ingen andre viste interesse fik Skakklubben 

Alssund stævnet overdraget. 

 

11. Hjemmesiden og Hovedkredsbladet. 

 FP konstaterede at Jesper Jensen desværre ikke var mødt og at det derfor ikke var 

muligt at få hans kommentarer, men at der helt klart var problemer der bør løses. 

Der blev rejst kritik af kalenderen, som mange mente var for besværlig at arbejde 

med. 

OC gjorde opmærksom på at Helge stadig efterlyser stof til Hovedkredsblsdet. 

 

12.  Senior NM 2003 

 FP fremlagde de aktuelle oplysninger fra det nedsatte udvalg der foruden Frank 

består af Ove, Frede. Broder Petersen, Michael Nielsen samt specialist i NM senior 

Henning Jacobsen fra Augustenborg. 

 

13. Eventuelt 

Årets Iniativpris tildeles Oversø Frørup for en ukuelig indsats for klubbens beståen 

og for deres gejst mht. ”Oversø Frørup Open”, turneringen var annonceret til dette 

forår men måtte desværre aflyses, vi håber meget at det må lykkes i 2004. 

Årets Hæderstegn tildeles Frede fra Vojens Skakklub for en rimelig indsats i 

skakkens tjeneste. 

OC omdelte medlemsstatistikker, de nye viser heldigvis en stagnerende tilbagegang i 

medlemstallet Så selv om den afgående formand beklagede medlemstilbagegangen, 

viser skemaet at hans indsats har bremset afgangen. 

 

Herefter præsenterede Robin Petersen den nye Windows-version af Monradmester. 

Programmet vil være færdigt omkring sommeren 2003, og være gratis tilgængeligt. 

 

Næste hovedkredsmøde d.9.02.2004 
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Formandens beretning for år 2002 

 

Selv de ihærdigste landmænd kommer til kort på golde jorde. Skakkens organisa-

tionsfolk bruger store mængder af tid og energi på at pleje og fremavle medlemmer, 

desværre med ringe udbytte. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis al 

denne tid og energi havde været brugt indenfor en anden idrætsgren, så ville arbejdet 

have givet væsentligt større udbytte.  

 

Tanken kom fordi jeg er ved at gøre resultatet af 6 års formandsarbejde op. I 1997 

havde hovedkredsen 487 medlemmer, i 2002 blot 413. Men vi  - du og jeg - har nu 

engang valgt skakken som arbejdsmark.  

 

Tallet 413 for 2002 er en bemærkelsesværdig lille lokal top i en lang dalvandring. 

Der er nemlig tale om en stigning på 7 medlemmer i forhold til 2001. Det skyldes 

stor medlemstilgang hos klubberne i Bov, Gråsten, Ribe og Vejen. Jeg er glad for at 

jeg fik lov til at opleve i det mindste en enkelt stigning under mit formandskab.  

 

Nu hvor jeg kigger tilbage ser jeg nogle huller: planen om lokal internet-skak på 

vores hjemmeside blev ikke realiseret i 2002. Altså det at syd- og sønderjyder kan 

spille mod lokale klubspillere via nettet. Det er jeg ked af, fordi jeg mener at der 

ligger en ny type medlemmer at hente her. Denne nye type er ikke klubspillere i 

traditionel forstand, men vil bl.a. kunne nås med email-skak. Niels Falsig, Tønder, 

har kort berørt emnet emailskak i et debatoplæg på hjemmesiden.  

 

Et andet grimt hul ved tilbageblikket er tabet af skakspalten i Jydske Vestkysten. I 

har hjulpet godt med ved jeres protester, men det er tilsyneladende økonomi der har 

afgjort sagen. Jeg vil ikke udelukke, at vi med en frivillig ubetalt skribent kan få den 

faste spalte tilbage, og vil i øvrigt gerne rose klubberne for brugen af avisen som 

talerør. Vi får rigtig megen spalteplads, og det er uvurderligt. 

Markedsføringsmæssigt har skak enorme fordele overfor andre 

tankesportsdiscipliner. Hvor tit ser du fx større artikler om back gammon eller 

bridge? 

 

Jeg talte ovenfor om en idrætsgren. Skak er nu blevet olympisk disciplin på linie med 

fodbold og spydkast, og FIDE er en del af IOC, den olympiske komite. Det bør på 

lang sigt betyde, at det danske skaksamfund får del i tipsmidlerne, men der er et 

stykke vej endnu fordi de traditionelle pengefordelere og modtagere først skal 

fordøje denne nye kendsgerning. Holdningsbearbejdningen bør imidlertid ikke kun 

ske fra toppen og ned, men også nedefra og op. Sønderjydsk Skak bør derfor i 2003 

undersøge, om et medlemskab af fx DGI Sønderjylland er interessant. Umiddelbart 
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vil jeg tro det, fordi vi herved får adgang til en stor buket af teambuildings- og 

lederkurser. Noget dansk skak desværre ikke selv har resurser til. 

 

A, B og C-rækkerne har i et par år kørt med betænkningstiden 1½ time til 30 træk og 

½ time til resten. Forretningsudvalget (FU) foreslår på det kommende hoved-

kredsmøde at tidskontrollen ved træk 30 helt bortfalder, og at der spilles med 2 timer 

til hele partiet. Herved fjernes den evige usikkerhed og de ofte optrædende 

problemer og spørgsmål når urene skal skrues tilbage. 

 

Fra FU kommer også et forslag om at reducere holdstørrelsen i M-rækken til 5 mand. 

Det sker for at redde denne vores øverste række. Fire hold som vi har det i denne 

sæson er simpelthen for lidt. Endelig arbejder FU også på at lave en "4½" 

hovedkreds sammen med 5.Hovedkreds. Det drejer sig om sekunda-holdene i de 

nordlige klubber i 4.HK og de sydlige i 5.HK, der måske kan bringes sammen i en 

fælles gruppe for at mindske kørselsafstande. 

 

Hovedkredsen kunne i 2002 fejre sin 75 års fødselsdag. Det skete med Skaktur Syd 

hvor 13 klubber på skift hver afholdt 3 runder hurtigskak. Der deltog i alt 170 

spillere og samlet vinder blev Hans Henrik Vognsen, Haderslev Skakklub, der deltog 

på 11 af de 13 aftener. Den 16.september 2002 mødtes vi i Vojens til fællesspisning 

og musik. Knap 70 deltog i spisningen og 58 i det efterfølgende lynmesterskab. 

Jimmy Andersen, Ribe Skakklub, kan nu kalde sig Sønderjydsk Mester i lynskak. 

Han fik 9/10. FU vil gerne takke Vagn Lauritzen, Løgumkloster, for indsatsen som 

turneringsleder under Skaktur Syd samt for den gode ide med kruset som præmie. 

Der gik over 100 af dem. 

 

Ved fødselsdagsfesten i Vojens udnævnte FU tre nye æresmedlemmer af hoved-

kredsen for mange års tro og kvalificeret tjeneste: Vagn Lauritzen, Løgumkloster, 

Kaj Elkjær Larsen, Tønder, og Ove Christensen, Bov. Jeg kunne skrive mindst en 

side om hver, men vil nøjes med at takke dem for at de ville være landmænd på 

skakkens jorde. 

 

IM Svend Erik Kramer, Bov, formåede at blive DM 2001 i K-skak, og genvandt 

således mesterskabet fra år 2000. Hovedkredsen ønsker tillykke.  

 

Hovedkredsens Hæderstegn gik til Kaj Elkjær Larsen, Tønder og Initiativprisen til 

Gråsten Skakklub. 

 

Det Sønderjydske Mesterskab 2001 blev vundet af Jesper K. Jensen, Fribonde. 

Arrangør Haderslev Skakklub fik samlet 48 deltagere hvortil kom 20-30 skole-
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skakspillere i det samtidige Sønderjydske Grand Prix afholdt af Haderslev Skole-

skak. Kombinationen af voksenskak og skoleskak på denne måde er nytænkning og 

det er godt for skakungdommen, der får mulighed for at se bredden af skaksam-

fundet. Haderslev havde fint greb om arrangementet, og lavede også en særdeles 

grundig og interessant bulletin.  

 

Jeg synes i øvrigt at den forgangne sæson hæver sig op over det sædvanlige. Det er 

ikke kun aktivitetslysten, der har været høj, også kvaliteten på arrangementerne er 

blevet bedre. Således Ribe Weekend EMT, der har udviklet sig til den stærkeste 

EMT her i kredsen. Mesterklassens gennemsnitsrating vokser år for år, og tankerne 

om en IM-gruppe spøger hos arrangørerne. Med deltagere fra 22 klubber nåede 

turneringen i 2002 vidt omkring. Turneringen afvikles i mine øjne efter følgende 

omskrevne bon mot: "For arrangøren er en skakturnering ikke afsluttet før deltageren 

igen har tilmeldt sig." Gode spilleforhold får folk til at komme igen. Og hoved-

kredsformanden tager det i øvrigt ikke ilde op at han blev henvist til en forsmædelig 

sidsteplads i M-klasse 2.  

 

Videre: Gråsten Skakklub præsenterede i august   - med god fornemmelse for det 

storslåede i at have en stormester engageret  - simultan mod Curt Hansen. Godt 

arrangement, hvor jeg bl.a. husker at en af deltagerne ikke kunne notere. I stedet tog 

han med digitalkameraet et billede af stillingen hver gang der var blevet flyttet. 

Herligt opfinderisk!  

 

Derudover har der været følgende åbne turneringer: Slotsturneringen, Tønder 

Byturnering,  Flensborg Byturnering, Skak på Grænsen, Pokalturneringen samt 

Vojens Julehurtigturnering,  Trekantsturneringen, Vesteregnens hurtigmesterskab og 

Brørup Lurturnering. 

 

Jeg har i de forløbne år lagt en del materiale fra hele kredsen ind på Landsarkivet i 

Aabenraa under arkivmappen "Sønderjydsk Skak". En sådan arkivmappe har ikke 

tidligere eksisteret. Materialet er ikke sorteret, men vil give kommende skakhisto-

rikere et godt billede af skaklivet omkring årtusindskiftet. Men man kan allerede nu 

få adgang til materialet, der selvfølgelig ikke er klausuleret. 

 

I ønskes gode træk for det kommende år. 

Aabenraa d.31.december 2002. 

 

Frank Petersen 
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Dansk Skak Unions Initiativpræmie 2003 

Sønderjydsk Skak 

4.Hovedkreds 

 

 

Dansk Skakklub Oversø Frørup 

 

 

Der er stadig liv i klubben, der spillede radio-simultanskak mod Kasparov og 

fik remis! Efter nogle svære år har I atter fået gang i hjulene, og vi ser jer 

regelmæssigt vise klubbens fane rundt i kredsen.  

 

I sommers fejrede I storstilet jeres 20 års fødselsdag.  

At I i farten glemte at invitere hovedkredsformanden betyder mindre. Han 

glæder sig med jer - blandt andet over udsigten til en fortsættelse af jeres 

traditionsrige Hurtigskak-Forårsturnering, som mange spillere kombinerer 

med et besøg i grænsebutikkerne.  

Selvom skakken er grænseløs, er der alligevel små kulturforskelle som gør, at 

I sætter kolorit på det sønderjydske skakliv. 

 

Aabenraa d.09.februar 2003 

 

Hovedkredsformanden 

 

Frank Petersen 
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Dansk Skak Unions Hæderstegn 2003 

Sønderjydsk Skak 

4.Hovedkreds 

 

 

Frede A. Andersen, Vojens Skakklub 

 

 

Dine skakpolitiske meningers mod er dit største aktiv, og dem værdsætter 

vi. Oveni kommer dit flerårige arbejde som sekretær for hovedkredsen, 

samt din altid flittige og interesserede hjælpsomme hånd, når der skal 

arrangeres stævner. Du har været og er fortsat en af foregangsmændene i 

inddragelsen af den nye teknik i skakkens tjeneste. 

 

På din hjemmebane - Vojens Skakklub - gør du sammen med din 

bestyrelse et ihærdigt arbejde for at holde klubben oven vande. I har det 

rigtig svært, men afholder trodsigt og forudsigeligt som et schweizisk 

urværk "Vojens Julehurtigturnering" år efter år. Det vil vi gerne have at I 

bliver ved med. 

 

Aabenraa d.09.februar 2003 

 

Hovekredsformanden 

 

Frank Petersen 
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På hovedkredsmødet fremlagde Frank en række punkter, som han synes 

det ville være godt at arbejde med i fremtiden – det var under 

overskriften: 

 

Formanden på vej ud af døren… 

 

 Fischer-Random skak skal afprøves! 

  I bør gøre mere ud af turneringstavlerne  

 Vamdrup, Hejls, Lunderskov, Dansk Skakklub Flensborg, Oversø Frørup 

bør lave en åben turnering i det mindste hvert andet år 

 Vi skal have fotos i "Nyt fra Sønderjydsk Skak" 

  Vi skal have fotos under "Nyheder" på www.4hk.dk 

 Vi skal have en frivillig skribent til Jydske Vestkystens skakspalte 

  Forslag til kontingent skal stilles skriftligt før vores generalforsamling 

 Tilbyd foredrag i den lokale AOF: "Skak i 10 lektioner" eller "Skakkens 

kulturhistorie" 

 I skal skrive flere nyheder ind på hjemmesiden samt give Helge lidt mere 

stof 

 Vi skal have en PR-mand her i kredsen 

  Vi skal have et elektronisk skakbræt 

 Vedlæg det nye farverige "Skakbladet" når I ansøger om støtte eller skal 

fange medlemmer 
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Kassereren går af 

 

Jeg kom til Rødekro i april 1961. Om 

efteråret blev jeg anmodet om at 

komme ned i skakklubben af mine 

kollegaer. 

 

I 1963 skulle 4. HK have en ny 

kasserer, jeg blev foreslået af den 

tidligere kasserer Holger Christensen, 

Haderslev, og blev valgt. 

Jeg var end ikke klar over hvad jeg gik 

ind til. 

 

Men det har siden vist sig, at være et 

spændende og inspirerende job. Vi 

startede med 202 medlemmer, og 

opgaven var at få endnu flere til at 

spille skak. 

 

Udviklingen gik på dette tidspunkt 

meget stærkt, og  i løbet af ca 10 år 

havde vi fordoblet medlemstallet.  

1971: Kritikkens formandsmøde, hvor 

jeg kom i centrum, idet jeg adskillige 

gange havde påtalt formandens evne 

til at bruge penge, uden kassererens 

underretning. Ved valg af formand, 

ville man genvælge L Laursen, men 

jeg meddelte, at såfremt man 

genvalgte formanden, skulle man 

finde en ny kasserer. Formanden blev 

ikke valgt. 

 

I 1980érne kom der et stort boom, idet 

der blev startet skoleskak. Som viste 

sig som et aktiv for klubberne. Vi var 

på et tidspunkt kommetop på 821 

medlemmer, det største nogensinde. 

Men siden har det været ned ad bakke. 

Vi var i 2001 på et tidspunkt nede  

på 386 medlemmer. 

Så tager Gråsten initiativ til et 

fremstød, som giver positiv resultat. 

Det samme gør Bov, ikke at 

forglemme Ribe som altid har haft 

godt fat i de unge.  

Disse 3 klubber er medvirkende til at 

vi i februar 2003 igen  er kommet 

oppå 420 medlemmer. 

 

Jeg har i de 40 år haft 7 formænd: K E 

Larsen, L Laursen, E Vognsen, O 

Mathiesen, V Lauritzen, S E Kramer 

samt F Petersen, samt alle de øvrige 

FU-medlemmer,  som alle ved Deres 

måde, har været med til at gøre 

arbejdet interessant og spændende. 

 

Jeg har nok ikke altid været let at 

danse med?? 

Og så må vi ikke glemme, at 4. Hk har 

været med til at præge DSU i de 40 år. 

Vi har altid deltaget aktivt for 

skakken. 

 

At overlevere en kassebeholdning på 

47.000 kr til fremtidige skakaktiviteter 

kan kun glæde mig. 

 

Det er både med sorg og glæde jeg 

forlader posten efter 40 meget 

spændende år.  

 

Jeg retter hermed en meget stor tak til 

ALLE som har vist mig tilliden i de 

40 år. 

/Ove Christensen 
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En ny formands  

synspunkter og visioner. 

Hansjørgen Clausen 

 

Vi er i dag 18 klubber i 4. hoved-

kreds med i alt 420 spillere – gamle 

som unge. Det tal vil jeg gerne som 

formand få op på ca. 520 spillere. 

Det vil efter min opfattelse kræve at 

klubberne i både nord, syd, vest og 

øst gør en frivillig indsats.  

 

Efter min mening er der nok ca. 1000 

personer, som i Syd- og Søn-

derjylland kan spille skak. De sidder 

og spiller i fritidshjem, i ung-

domsklubber, på ungdomsskoler eller 

andre steder. De spiller mod en 

computer eller deres venner.  

 

De skal bare opsøges af klubberne, 

som kan gøre opmærksomme på sig 

selv ved at lave nogle presse-

meddelelser til den lokale avis med 

stillinger og resultater fra hold-, 

klub- og byturneringen.  

En anden måde er at man udnævner 

en juniorleder i hver klub. Han tager 

kontakt med skoler, ungdomsklubber 

og de lokale skoleskakklubber og 

arrangerer noget for de unge, f.eks. 

en skakturnering, en aften i den 

lokale skakklub, en GrandPrix aften 

eller en lynturnering. Det får de unge 

til at opdage at der er en skakklub i 

området, samt hvor og hvornår den 

har klubaften. 

 

Det jeg går og har i tankerne er, at 

sønderjydsk skak, 4 HK muligvis 

skulle arrangere et junior grand-

prixstævne for ungdommen i skak-

klubberne og i skoleskakklubberne, 

som i øjeblikket tæller 11 skole-

skakklubber med ca. 100 skakspillere 

i Sønderjyllands Amt. 

 

Noget af det andet jeg vil prøve at 

arbejde med er at få det sønderjydske 

mesterskab i skak til at blive lidt 

mere attraktivt at stille op i for alle 

spillere – uanset styrke. Det skal 

gøres mere up to date, så vi kan få 

flere spillere med – måske op til 100 

spillere. 

 

Det var nogle af de tanker jeg går og 

pusler med. Jeg vil gøre mit bedste 

for at få dem ført ud i livet og vil 

ønske alle skakspillere et fortsat godt 

år. 

 

Venlig hilsen 

       Formand for sønderjydsk skak 

 Hansjørgen Clausen. 
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Ove Christensen fik Sydbanks Idrætslederpris. 

 

Vores nyligt afgåede hovedkredskasserer fik en velfortjent pris. I begrundelsen i 

avisen står der under overskriften Springeren bl.a.: 

 

 

I mange år har Ove 

Christensen været med 

til at indstille ledere og 

idrætsudøvere til priser 

og hæder. 

Ove har ud over sit 

arbejde i DSB og sit 

”job”, som hoved-

kredskasserer været 

formand for Bov Cycle 

Club i ni år og ydet en 

stor arbejdsindsats i 

Bov Samarbejdsudvalg.  

De seneste år har Ove 

taget mere del i besty-

relsesarbejdet i Bov 

Skakklub og arrange-

mentet af turneringer. 

Ove har  altid brugt 

meget mere tid på at 

arrangere skak end selv 

spille.  

I øjeblikket går han især op i den gruppe på 15 unge spillere mellem 8 og 13 

år, som Bov skakklub har fået til klubben. Det er lykkedes ham at fastholde 

drengenes interesse og dermed sejre over computerspil, gameboy og 

mobiltelefoner.  

Han er sikker på at knægtene rykker forbi os gamle i styrke om nogle få år. 
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Presseomtale i 

JydskeVestkysten 

29/12 2002. 

 

På det meste af en side i 

avisen kunne man læse 

om Egon Laugesens 12. 

bymesterskab.  

Det er journalisten 

Martin Franciere, som 

skriver om Egon og 

skak.  

Under interviewet 

spiller de et parti skak, 

som også er med i 

avisen. De kommer ind 

på sammenhængen 

mellem skak og 

matematik, og Egon 

udtaler: ” Det er den 

skønne sammenhæng af 

matematik og kunstværk 

der fremmer den 

taktiske og strategiske 

planlægning, der 

fascinerer mig.” 

På et tidspunkt spørger 

journalisten forsigtigt 

om han har lavet nogen 

fejl , og svaret kommer: 

” Jo det .... du har ikke 

lavet nogen fatal fejl – 

endnu.” 

Artiklen kommer 

naturligvis også ind på 

Egons politiske karriere, 

inden den sluttes af med 

at skrive hvor og 

hvornår man spiller i 

Tønder Skakklub, 

hvornår der er skoleskak 

og formandens nummer. 
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Holdturneringen. 

 

I 3. division gruppe 3 blev det de i sid-

ste nummer ventede hold, som 

kæmpede om oprykningen. Det blev en 

gyser. Alle 3 hold sluttede inden for ½ 

point og 1 matchpoint afgjorde 

oprykningen. Desværre for Haderslev, 

var det dem der manglede det ½ point. 

I bunden kæmpede Tønder og Aabenraa 

for at undgå nedrykning. Tønder havde  

inden sidste runde næsten sikret sig, 

men derfor er det ikke særlig smart, kun 

at stille med 7 mand i sidste runde og 

tabe 7-1 til oprykkerne fra Sydøstfyn, 

men det var nok til endnu et år i 

rækken. 

Aabenraa skulle vinde for at sikre sig 

en plads i rækken, så derfor var det 

måske endnu mindre smart af dem kun 

at stille med 7 mand, og få et nederlag 

på 1½-6½ og rykke ned. 

 

1. Sydøstfyn 38 (12) 

2. Frem   38 (11) 

3. Haderslev 37½ 

4. Nyborg   26½ 

5. Tønder  22½ 

6. Søndersø 22½ 

7. Aabenraa 20 

8. Læseforeningen 2 19 

 

I 3. division gruppe 4 kæmpede Ribe 

alene. De nåede efter katastrofestarten 

ikke at redde sig, trods flere gode resul-

tater. De sluttede nr. 7 med 23 point. 

Resultaterne giver 2 nedrykkere til 

vores hovedkreds. 

 

I mesterrækken var der kun 4 hold, og 

den udsatte kamp mellem Alssund og 

Ribe 2 skulle afgøre oprykningen. Als-

sund vandt 4½-3½ og troede de var ryk-

ket op, men Ribe har protesteret mod 

resultatet. Vinder Ribe protesten rykker 

de op. Resultatet foreligger desværre 

først efter dette blads deadline. 

 

Sagen er at Bo Rossen har spillet 10 

kampe for Alssund i år.  

Ribe mener, at han kun må spille 9 

kampe, fordi 4 hold dobbeltrundet er 

teknisk det samme som en 7 holdspulje 

(6 kampe).  

Alssund mener, at der i undtagelserne 

for, hvornår en spiller ikke må spille 10 

kampe, ikke er nævnt at 4 hold spiller 2 

kampe mod hinanden, så derfor må han 

spille 10 kampe. Hvis han ikke må 

spille 10 kampe, så er det det hold, hvor 

han er reserve på, som skal straffes. 

Moral kontra ret. 

Hvem der har ret skal afgøres af Tur-

neringskommiteen. Kurt Petersen har 

som medlem af Ribe, erklæret sig inha-

bil. Da Broder Petersen er medlem af 

Alssund, er der kun 2 til at afgøre det. 

Kaj E. Larsen og Kai Bjørnskov. 

Hvis Ribe, som antydet af en Alssund-

spiller på hovedkredsens hjemmeside, 

inden kampen vidste, at de ville prote-

stere, hvis Bo Rossen spillede, så havde 

det været pænt af dem at fortælle det, så 

dysten kunne have fået en skaklig afgø-

relse. Jeg synes det er moralsk forkert, 

hvis Ribe har lurepasset på den måde, 

men Ribe har naturligvis ret til det. 

Men når vi nu taler om moral, så er 

Alssunds også lidt anløben. Bo Rossen 

er ikke bare en flink spiller, der er kom-
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met til at stille sig til rådighed for tit. 

Der er sket en bevidst styrkelse af Als-

sund 2. I over halvdelen af Alssund 2’s 

kampe i B-rækken, har over halvdelen 

af holdet været spillere fra 

mesterrækkeholdet. Det er lovligt, men 

de andre b-række hold siger nok: ”Ikke 

så underligt at Alssund rykkede op, vi 

spillede jo mod et halvt 

mesterrækkehold!” 

 

Slutstillingen inden protesten: 

1. Alssund  27 

2. Ribe 2  26½ 

3. Flensborg 22 

4. Haderslev 2 20½ 

 

I A-rækken blev Bov forstærket i løbet 

af sæsonen, og det betød en sikker sejr i 

rækken. Bov sluttede lige så langt foran 

nr. 2, som nr. 3 sluttede foran nummer 

8. Efter at M-rækken er skåret ned til 5 

mandshold, ligner Bov et godt bud på 

en placering i toppen. 

 

Slutstillingen i A-rækken: 

1. Bov  25½ 

2. Aabenraa 2 20½ 

3. Vojens  18½ 

4. Fribonde 17½ 

5. Augustenborg 15½ 

6. Vamdrup 15½ 

7. Tønder 2 13½ 

8. Lunderskov 13½ 

 

B-rækken blev først afgjort, da 

Alssund 2 vandt en udsat kamp 5-0 

over Bov 2. Det var lige nok til at 

komme forbi Gråsten. I 

enkeltmandsturneringer spilles ingen 

partier efter sidste runde – hvorfor så 

i holdskak ? Alssund kendte kravet 

inden opgøret, og selv om Bov var 

rækkens absolutte bundhold, så havde 

de ikke tabt 0-5 endnu. 

De 4 hold lå i toppen indenfor 2½ 

point. 

Slutstillingen i B-rækken. 

1. Alssund 2  16½ 

2. Gråsten  16 

3. Ribe 3  15 

4. Løgumkloster 14 

5. Ribe 4    9½ 

6. Bov 2    4 

I C-rækken havde Gråsten 2 vundet 5-

0 to gange. Det havde givet dem et for-

spring på ½ point foran Oversø-Frørup, 

inden sidste rundes topopgør mellem de 

2 hold. Oversø-Frørup ville vinde ræk-

ken med en sejr, men Gråsten vandt 

3½-1½ og vandt rækken klart. 

Slutstillingen i C-rækken: 

1. Gråsten 2  22 

2. Oversø-Frørup 19½ 

3. Ribe 5  17½ 

4. Tønder 3  14 

5. Vejen 2  13 

6. Aabenraa 3   11½ 

7. Oversø-Frørup 2   7½ 

Uffes lidt ældre elever fra Frøslevlejren 

vandt d-rækken suverænt.  

Slutstillingen i D-rækken: 

1. Frøslevlejren 53 

2. Ribe 6  49 

3. Gråsten 3  37½ 

4. Bov 3  36½ 

5. Tønder junior 34½ 

6. Vejen 3  34 

7. Østerlundskolen 25½ 

8. Bov 4  10 
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Godtfred historier. 

 

Broder Petersen skriver her et par 

sande historier om vores skakspil-

lende veteran Godtfred. Broder har 

selv oplevet begge historier her i det 

synnejydske. 

De spillere, som var med til jubi-

læumsfesten kunne høre Broder for-

tælle dem live, men jeg synes de er så 

gode, at de også skal med her. 

Jeg vil gerne opfordre alle andre til 

at sende historier og anekdoter om 

skakken i vores landsdel. 

 

Historie 1: 

 

For en del år siden, da Ribe Skakklub 

arrangerede en weekendturnering, 

ankom Godtfred om lørdagen i sin 

”cabriolet”-bil (Det eneste der var 

åbent var, at han på turen til Ribe 

havde fået smadret forruden). 

Jeg sagde så til Godtfred, at jeg 

kendte et nummer på et firma, der 

skiftede bilruder i hele landet – 

uanset tid og sted. Hertil sagde 

Godtfred: ”Nej dem ska æ it ha ringet 

te, få æ hæ en bil a sam mærk og 

årgang dæ hjem mæ en hel forrue, så 

den skivde æ nå æ komme hjem.” 

Da turneringen var færdig om sønda-

gen ”køe” Sloth hjem i sin 

”cabriolet” i øsende regnvejr. 

Historie 2: 

 

En søndag (i 1970-80’erne) var der 

ringridning i Tinglev og Tinglev 

skakklub havde sat et stor skakbræt 

på ringridderpladsen til fri 

afbenyttelse. Blandt de, der spillede 

var Vagn Wraae (tidligere medlem af 

Tinglev Skakklub) og Godtfred. 

Før de startede kampen havde de en 

”lille snak” midt på brættet og gik så 

i gang med spillet. 

I den hektiske kamp var Godtfred så 

uheldig, at han tabte sit gebis netop 

på det felt, hvor Vagn skulle til at 

”plante” sin springer – med det resul-

tat, at gebisset blev smadret og tæn-

derne fløj til alle sidet, hvorefter 

Godtfred skreg: ”Oh mit gebis, mit 

gebis!!” 

Tilskuerne omkring brættet blev 

meget forargede på Vagn, de syntes 

det var uforskammet, at smadre 

mandens gebis. 

Pointen i dette erfølgende: 

Det – Godtfred tabte – var et 

gammelt gebis, som han under 

kampens hede ”vippede” ud af 

lommen, hvorefter Vagn så 

”smadrede” det – det var den aftale, 

de havde indgået midt på brættet før 

kampen begyndte. 

 

 

 



 



 


