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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 

 
 

Mig nørdet? – ja selvfølgelig! 

 

Selvfølgelig er jeg en nørd – og jeg er 

stolt af det! Skaknørd – men det passer på 

de fleste læsere af dette blad. 

Desuden elsker jeg tal – talnørd. 

Det er blad nummer 64 – samme antal 

fel-ter vi spiller vores dejlige spil på. Så 

be-gynder jeg at halvere – 32 er antallet 

af brikker, når vi starter – vi har 16 hver – 

8 af dem er bønder – og der er 4 lette 

office-rer på hvert hold – vi starter med 2 

tårne og gennem hele partiet vil vi have 1 

kon-ge. 

Konger – det er sådan vi føler os, når vi 

har vundet et godt parti – og det er helt i 

orden! 

Nørder – det er sådan vore omgivelser 

opfatter os, når vi fortæller dem om den 

smukke gevinst – og det er helt i orden! 

Vi er nørder……….. – og konger! 

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:kogsvej14@dlgmail.dk
mailto:hansjorgenclausen@live.dk
mailto:jacobburis@gmail.com
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/
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Godtfred Sloth Jensen er død. 
  

Den mest farverige personlighed i 

Sønderjysk skak fejrede sin 90 års 

fødselsdag i august, og få uger senere fik 

vi den triste besked. Jeg har samlet de 

nekrologer, som jeg kunne finde. 

 

Godtfred Sloth Jensen     

 *25/8 1922 - †20/9 2012 

Karl Posselt, formand for Vojens Skakklub 

 

Sønderjysk Skaks mest farverige spiller 

fyldte den 25. august 90 år. Stadig ved 

godt helbred og i godt humør efter et langt 

livs glæder og sorger holdt han på dagen 

en stor fest,  hvor han var i strålende hu-

mør og som så ofte før selskabets levende 

midtpunkt.  

Godt at tænke på, for 3 uger senere døde 

han efter et døgns indlæggelse på Hader-

slev Sygehus. 

Med Godtfred Sloth Jensen død har søn-

derjysk skak, ja, dansk skak i det hele taget 

mistet et utroligt menneske med et helt 

ekstraordinært talent for skak. Han deltog 

ikke i det organisatoriske arbejde, men in-

spirerede i den grad andre skakspillere. 

Han var ikke nogen tør teoretiker, men be-

varede en konstant udforskende og nysger-

rig tilgang til spillet. Og han stillede sig til 

rådighed med sin ekspertise for alle inte-

resserede – uanset rang eller spillestyrke. 

Det var bare om at suge til sig. 

Godtfred var et mangefacetteret menneske. 

Utroligt, at så mange forskellige træk og 

egenskaber kunne rummes i én krop og 

sjæl. Historierne om ham er utallige og 

bliver bedre og bedre, hver gang de bliver 

fortalt. Godtfred var en gøgler, der elskede 

at optræde med en god historie, violinspil 

eller som ”skuespiller” med paryk eller 

andre virkemidler ved brættet. Ikke på 

nogen måde ondsindet, men til tider en 

ekstra udfordring for modstanderen. Ved et 

DM mødte han op til de første runder med 

fuldskæg – og tabte. Derefter barberede 

han sig i den ene side af ansigtet – og spil-

lede remis. Til sidst var han glatbarberet – 

og vandt! Han havde i sjælden grad sans 

for underholdningsværdien i livets begi-

venheder. F.eks. blev han sønderjysk 

mester i 1953, 1980 og 2007 – altså hvert 

27. år, som han selv gjorde opmærksom 

på. Besynderligt. Helt tilfældigt, eller…?! 

Godtfred var æresmedlem af Vojens Skak-

klub og 4. HovedkredsDSU og deltog se-

nest i kampen om det sønderjyske mester-

skab i 2011 og spillede med i holdturnerin-

gen 2011-12. I sin høje alder var han ikke 

uforberedt døden, men imødeså den - trygt 

hvilende i sin kristne tro. 

Man kan kun udtrykke taknemmelighed 

over at have fået lov til at kende et sådant 

ekstraordinært menneske. Tak – og æret 

være Godtfreds minde. 

 

 
 

Godtfred Sloth Jensen, Sønderjysk 

EMT 2011 
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Godtfred Sloth Jensen, født den 

25.08.1922 - død den 19.09.2012. 

Karl Posselt på klubbens hjemmeside. 

 

Godtfred Sloth Jensen er død. Det er meget 

vanskeligt at skrive en nekrolog over 

Godtfred, fordi han var et mangefacetteret 

menneske, hvor man somme tider kunne 

undre sig over, at så mange forskellige 

træk og egenskaber kunne rummes i én 

krop og sjæl.  

Jeg mindes svagt, at jeg som meget ung 

junior deltog i en holdkamp i Samaritter-

huset i Haderslev. Der tror jeg, at jeg så 

Godtfred for første gang. Man mærkede 

tydeligt respekten for hans spillestyrke og 

måske spillede den kendsgerning, at Godt-

fred var en farverig person, der under in-

gen omstændigheder faldt i ét med tapetet, 

også en rolle.  

Siden blev det til mange oplevelser med 

Godtfred - og endnu flere historier om 

ham.  

Godtfred var landmand i Goldbæk og sup-

plerede siden udkommet med mange års 

fabriksarbejde på Brødrene Gram i Vojens. 

Han havde et helt ekstraordinært talent for 

skak og dyrkede spillet med vekslende in-

tensitet i hele sit liv. Han var på skift 

medlem af forskellige skakklubber i 4. 

Hovedkreds. Han deltog ikke i det organi-

satoriske arbejde, og han havde heller ikke 

formelle pædagogiske forudsætninger, 

men han inspirerede i den grad skakspil-

lere overalt i Sønderjylland, ja nærmest 

landet over, hvor han gennem årene huse-

rede ved diverse turneringer. Hans passion 

for spillet drev ham vidt omkring og 

gjorde ham til en meget stærk skakspiller. 

Han blev aldrig en tør teoretiker, men be-

varede en konstant udforskende og nysger-

rig tilgang til spillet. Og han stillede sig til 

rådighed med sin ekspertise for alle inte-

resserede - uanset rang eller spillestyrke. 

Det var bare om at suge til sig.  

I 1980 blev Godtfred indmeldt i Vojens 

Skakklub, hvor han gik under kælenavnet 

Gubbes. Han blev naturligvis fast mand på 

det daværende divisionshold og en stor ge-

vinst for klubben, der dengang både havde 

stor styrke og bredde. I en periode flyttede 

han skakmæssigt til Aabenraa, men i 2011 

vendte han tilbage til Vojens, hvor han al-

lerede i 1980-erne var blevet udnævnt til 

æresmedlem.  

Godtfred var en overordentlig farverig per-

son, og historierne om hans meritter er tal-

rige og bliver ikke ringere af at blive for-

talt igen og igen af forskellige. Der er 

f.eks. den om turneringen, hvor han mødte 

op til de første runder med fuldskæg – og 

tabte. Derefter barberede han sig i den ene 

side af ansigtet – og spillede remis. Til 

sidst var han glatbarberet – og vandt! Der 

er også historien om dengang, frontruden 

sprang i hans bil. Bilen var fyldt med 

skakspillere på vej til turnering, så glas-

resterne blev fjernet, hvorefter turen fort-

satte, selv om vejrliget ikke just var som-

merligt. Og så én af de mere tvivlsomme: 

Kan det passe, at han engang havde et 

skakspil stående for enden af plovfuren, 

når han var på markarbejde?!  
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Godtfred var en gøgler, der elskede at op-

træde med en god historie, violinspil eller 

som ”skuespiller” med paryk eller andre 

virkemidler ved brættet. Ikke på nogen 

måde ondsindet, men til tider en ekstra ud-

fordring for modstanderen. Ja, og alle ved, 

at han altid selv medbragte bræt og brikker 

– samt lægeerklæring – så hverken mod-

stander eller turneringsleder kunne prote-

stere. Han havde i sjælden grad sans for 

underholdningsværdien i livets begivenhe-

der. F.eks. blev han sønderjysk mester i 

1953, 1980 og 2007 – altså hvert 27. år, 

som han selv gjorde opmærksom på. Be-

synderligt. Helt tilfældigt, eller…?!  

Godtfred delte mange år med Didde i 

hjemmet i Goldbæk. Her herskede stor 

gæstfrihed, og mange skakspillere har haft 

svært ved at komme herfra igen. Værre var 

det nok som hustru, når Godtfred tog på 

besøg hos andre skakspillere og kunne 

blive væk i dagevis, fordi der blev spillet 

skak dag og nat. Skakspillet blev en liden-

skab. Dog ikke den eneste, for både Didde 

og Godtfred var stærke i troen på Vor-

herre.  

Da Godtfred mistede Didde i 2005 blev li-

vet rigtig svært, men også i denne situation 

hjalp troen ham, og han genvandt lysten til 

livet og fik siden nogle gode år sammen 

med Andrea i Rødding.  

Han bevarede et godt helbred og nåede den 

25.08.2012 at holde en stor fest i anledning 

af sin 90 års fødselsdag. Flere af os i Vo-

jens Skakklub havde kontakt med ham i 

ugerne efter fødselsdagen, hvor han bl.a. 

var i gang med at fået fornyet sit kørekort, 

og derfor var det helt uventet at erfare, at 

han var sovet stille ind efter et døgnkort 

ophold på Haderslev Sygehus den 

19.09.2012. Begravelse i Agerskov den 

28.09.2012.  

Man kan kun udtrykke taknemmelighed 

over at have fået lov til at kende et sådant 

ekstraordinært menneske. Tak – og æret 

være Godtfreds minde.  

 

 

Godtfreds ven gennem mange år, Kaj El-

kjær Larsen skrev følgende i Jydske: 

 

 

Med Godtfred Sloth Jensen død har søn-

derjydsk skak ,ja, dansk skak i det hele ta-

get mistet et utroligt menneske. Mange vil 

savne ham såvel i familien som i skakver-

denen. Godtfred var på mange måder, det 

man kalder ,en original. Skak spillede han 

med dyb fantasi og overraskende kombi-

nationer. Humor var ham ikke frem-

med.Han kunne f.eks. stille en halv flaske 

snaps ved sit brædt, og efter flere slurke 

troede en ung modstander,at nu måtte han 

være for beruset til at spille,men det var 

han ikke, for flasken indeholdt kun 

vand.Mange gange kom han forbi, og så 

skulle vi naturligvis have os nogle lynpar-

tier, hvor man oftest trak det korte strå. 

Hans personlige ståsted var den rene bar-

netro. Efter en akutindlæggelse på Tønder 

Sygehus ringede han fra sygehuset for at 

bede mig komme med min violin, for han 

havde ikke fået sin med i skyndingen. De 

søde sygeplejersker sagde god for det, og 

så gik han rundt på gangene og spillede. 

Han var ikke bange for et bede en bøn 

sammen med og for en anden indlagt. For 

mindre end en måned siden besøgte han 

os, det var lige inden han fejrede sin 90 års 

fødselsdag. Han var ved godt mod, men en 

lungebetændelse klarede han ikke. Et 

åbent, ærligt og redeligt menneske er gået 

bort, men mange vil mindes ham med 

glæde og et smil. 
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Hovedkredsformanden, Kai Bjørnskov, 

skriver følgende i Haderslevs klubblad 

Bondefangeren: 

 

Godtfred Sloth Jensen 

*25/8 1922 - †20/9 2012 

 

Sønderjysk Skaks vel nok farverigeste 

spiller fyldte den 25. august 90 år. Stadig 

ved godt helbred og i godt humør efter et 

langt livs glæder og sorger, altid optimis-

tisk og taknemmelig for livet i sin kristne 

tro. 

_ _ _ 

Sådan lød lykønskningen i Haderslev 

Skakklubs klubblad BONDEFANGEREN 

i augustnummeret 2012. Lidet anede jeg, at 

Godtfreds liv ikke skulle blive blot en må-

ned længere. Han mødte i fin form til min 

70 års fødselsdag den 7. august og under-

holdt gæsterne med sin violin og sin 

yndlingssang: 

Livet blev så let at leve 

Hvis enhver på vores vej 

Smilende kom os i møde 

”jeg ved noget godt om dig!” 

Men så sig det, så jeg ved det 

Dagen får lidt mer’ kulør 

Du må leve, mens du gør det 

Du må vise, at du tør. 

Godt 14 dage senere holdt han sin egen 90 

års fødselsdag og var også der i strålende 

humør, og ifølge mange af deltagerne 

havde han en dejlig fest, hvor han som så 

ofte før var det levende midtpunkt. Godt at 

tænke på. Jeg har kendt Godtfred næsten 

hele mit liv. Først som landmanden, der 

som bibeskæftigelse kunne sprænge store 

sten bort fra marken med dynamit. 

Det foregik med lidt færre sikkerhedsfor-

anstaltninger end i dag, og vi børn havde 

strenge ordrer på at holde os væk, når det 

gik for sig. Godtfreds sikkerhedshjelm var 

ifølge lokale beretninger 1 æblekasse, som 

han holdt over hovedet, når sprængningen 

gik, for ikke at få løse stenstykker i hove-

det, når de faldt ned fra himlen. Det gik al-

drig galt. 

Senere mødte jeg ham ved skakbrættet. 

Han var uden sammenligning egnens bed-

ste skakspiller og var faktisk sønderjysk 

mester i 1953 – 5 år før han og jeg be-

gyndte at spille skak. Han var en fantastisk 

læremester – altid parat til at spille, fuld af 

kombinatoriske numre og lyst til at prøve 

farlige ideer, der gav modstanderen en 

chance. 

Fra den tid stammer følgende parti, der vi-

ser, hvor farlig han var: 

Ny Oksgaard, den 7.4.1958. 

Kai Bjørnskov –Godtfred Sloth Jensen 

0-1 

1. e2-e4, d7-d6 2. d2-d4, Sg8-f6 3. Lf1–

d3, e7-e5 4. c2-c3, Lc8-e6 5. Sg1–f3, Le6-

g4 6. Lc1– g5, Lf8-e7 7. Sb1–d2, Sb8-d7 

8. h2-h3, Lg4-h5 9. Ld3-c4, 0–0 10. g2-

g4, Lh5-g6 11. Dd1–e2, Tf8-e8 12. Sf3-

h4, d6-d5 13. e4xd5, Sf6xd5 14. Lg5xe7, 

Sd5xe7 15. d4xe5, Sd7xe5 16. 0–0–0, 

Se7-c6 17. f2-f4, Se5xc4 18. De2xc4, Lg6-

d3 19. Dc4-b3, Dd8xh4 20. Db3xb7, 

Dh4-f6 21. Db7xc7, Ta8-c8 22. Dc7-d7, 

Sc6-b4 23. Dd7- a4, Tc8xc3+ 24. b2xc3, 

Df6xc3+ 25. Opgivet. 

Dette parti blev spillet i mit hjem, men 

utallige er de gange, hvor det foregik hos 

Godtfred, og vi fik lov til at spille hele da-

gen og aftenen med, medens Didde serve-

rede frokost, kaffe og tit også aftensmad 

og sørgede for, at bedriften ellers blev pas-

set. Efterhånden lærte jeg også at gøre 

mere modstand! 

Senere, efter at jeg var flyttet hjemmefra, 

mødtes vi mange andre steder; til Sønder-

jysk EMT, hvor vi i 1969 spillede en hy-

perspændende omkamp om mesterskabet, 

til Vojens-turneringen og til venskabstur-

neringer, og i en række år var vi 
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klubkammerater i Haderslev, som en over-

gang rådede over Vagn Jacobsen, Jens 

Christian Lund, Godtfred Sloth Jensen, 

Hans Werner May og undertegnede. 

Vi havde mange hyggelige kampe og gode 

oplevelser sammen. Godtfred var altid un-

derholdende og i bedste forstand trods al-

dersforskellen en god ven. 

I 2005 døde Didde, hans kone over mere 

end 50 år. Det tog hårdt på ham; han søgte 

trøst i sin tro – livet må jo leves videre, og 

der er en mening med alt. Derfor fik han 

vel også lov at møde Andrea, der gav ham 

endnu et par gode år. 

Det er svært at tage afsked med en person 

som Godtfred. Lad mig gøre det med Lou 

Reed i Otto Leisners gendigtning: 

- Og engang er det slut på en dejlig dag 

Før du ved, er din aften nær 

Hvad du gav og tog midt i livets jag’ 

Du skal se, hvad det nu er værd 

Og mindet vil farve en dejlig dag 

Så smukt som et morgengry 

Selv om hjertet slår sine sidste slag 

Er der altid en dag på ny. 

Ære være Godtfreds minde 

Kai Bjørnskov 

 

 

Denne nekrolog har en sjov historie. Frank 

skriver følgende i mailen til mig:   

 

Historien bag denne nekrolog er at jeg 

skrev den til Godtfred for mange år siden 

da han havde kræft i maven og vi troede 

han skulle dø. Jeg viste ham nekrologen 

mens han lå på hospitalet så han kunne be- 

eller afkræfte den, og rette fejl. Det er selv-

følgeligt pudseløjerligt at læse sin nekro-

log før man dør, men jeg mente at Godt-

fred kunne tåle det. Og så overlevede ham 

den endda i mange år. 

  

 

Godtfred Sloth Jensen, 

25.8.1922 – 20.9.2012 

Frank Petersen. 

 

Selv om der var 40 år i alder mellem Godt-

fred og mig, var der ingen afstand i forstå-

elsen. Mit venskab med Godtfred, der 

startede alt for sent, har lært mig, at mel-

lem-menneskelig forståelse ikke er afhæn-

gig af alder. Jeg havde en bedre forståelse 

med Godtfred end med mange af mine 

jævnaldrene. Med sin bondemanér og 

vestjydske charme gik Godtfred lige på 

menneskene. Han brugte en jovial klovne-

fremtoning som døråbner til andre menne-

sker, der med et smil og let overbærende 

lukkede op. Men bag klovnen, der udover 

et kort besøg på en landbrugsskole i 

1930’erne ikke havde nogen særlig uddan-

nelse, lå en skarpsindig mand, der nøje 

udmålte omgivelserne. Må jeg låne 50 kr?” 

spurgte Godtfred mig for mange år siden 

ved en turnering. Jeg fik lirket 50 kr ud, 

men han stoppede mig og gik videre med 

kommentaren: ”Tak, jeg skulle bare lige 

teste sindelaget”. Skarpsindigheden var 

også med på skakbrættet. Jeg har spillet 

mange partier mod den ældre Godtfred, og 

fordums styrke skinner igennem alle hans 

træk. Godtfreds slutspilsteknik var fæno-

menal, og talte blandt de ypperste i Søn-

derjylland.  Hertil kom hans fantasi ved 

brættet og sidst og mest: hans vilje til sejr. 

Den gav mange ekstra point til holdet og 

ham selv. Således rykkede Godtfred igen 

op i mesterklassen efter turneringen i Lø-

gumkloster forår 2006, nu med 1906 i ra-

ting. 83 år gammel, og Danmarks ældste 

mesterspiller. 

 

Udover skakken havde Godtfred to andre 

følgesvende. Den ene var troen, som Godt-

fred havde med fra barndomhjemmet. En 

stærk tro i Frimenighedskirken tjeneste 
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gennem mange år. To gange er jeg blevet 

velsignet af Godtfred, der delte ud af sin 

tro til dem, der ville lytte. Men han var al-

drig missionerende, heller ikke når han 

drog ud til sygehuse og alderdomshjem 

med sin sang og sin violin. Således var re-

ligion aldrig et tema mellem Godtfred og 

mig, og jeg fik aldrig sagt ham, at jeg ikke 

er troende. Det havde nu ikke ændret noget 

mellem os. Den anden følgsvend var 

Didde, Godtfreds kone, der døde i efteråret 

2005. Talløse er de skakspillere, som 

Didde har serveret kaffe og kage for, og 

sørget for at de befandt sig godt i stuen i 

hjemmet i Goldbæk. Didde og Godtfred 

havde noget særligt i deres mere end 50 år 

sammen.  

 

Pladsen her er for kort til at give det fulde 

indtryk af Godtfred, men de der har mødt 

ham ved, at han var en ægte original. En af 

de sidste i vort samfund, som polerer og 

afgrater individerne allerede fra 1.klasse, 

så enspændere næsten ikke får lov til at 

udvikle sig mere. Godtfreds humor, for-

kærligheden for practical jokes, hans store 

kunnen med tal-lege samt violinen var 

nogle af hans kendetegn; et andet kende-

tegn var hans personlige skakbræt, som af 

og til gav Aabenraa Skakklub problemer i 

divisionen. I en divisionskamp mod Ny-

borg for nogle år siden ønskede Nyborg-

spilleren ikke at spille med Godtfreds lidt 

fedtede brikker og bræt, men derimod – 

forståeligt nok – med de ”dyre” brætter 

som de andre spillede med. En større dis-

kussion opstod, og man endte med den 

løsning, at de to spillere sad ved samme 

bord, men med hver deres bræt igennem 6 

timer, og hvor det juridisk gyldige bræt var 

Nyborg-spillerens.  

Godtfred blev Sønderjydsk Mester tre 

gange, første gang i 1953. Kort efter holdt 

han 15 års pause fra skakken. Det lykkedes 

mig aldrig helt at få ud af ham hvorfor, 

men jeg tror at han var ved at lide M´s 

skæbne i Stefan Zweigs ”Skaknovelle”. 

Skakken var simpelthen ved at gå Godtfred 

til hovedet. I mange år spillede han for 

Vojens, særligt i 1970´erne, hvor klubben 

havde sin storhedstid, men han bevarede 

altid kontakten til Vojens, hvor han år ud 

og år ind spillede og sang ”Vær velkom-

men Herrens år” ved julestævnet kort før 

nytår. Også 1980, og helt fantastisk i 2007 

blev han Sønderjydsk Mester.  

 

At Godtfred var af en helt særlig støbning 

ses deraf, at han i 2009 blev gift igen, 

nemlig med Andrea, som han tilbragte de 

sidste år med i huset i Rødding. De havde 

en god tid sammen, hvor den store famile 

og kristendommen fyldte deres tilværelse 

ud. Bare 4 uger før sin død fejrede Godt-

fred sin 90 års fødselsdag med mange ven-

ner. Her fik han, showmasteren, sagt far-

vel, og vi ligeså. 

 

(Frank Petersen, 2006 og svagt tilrettet 

2012) 

 

 

Med Godtfreds død, har sønderjysk skak 

sagt farvel til den mest markante person 

igennem de sidste mange år. 

Der er fortalt og skrevet rigtig mange 

historier om Godtfred. Den ene mere 

fantastisk en den anden. Historier bliver 

altid bedre, når de bliver fortalt, men 

meget af det er sandt. 

Hvis nogen af jer ligger inde med historier 

om Godtfred, så send dem til mig, så laver 

jeg nogle sider med muntre historier om 

Godtfred – sikkert i hans ånd. 
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Frede Arnfeldt Andersen 

*24.09.1933 - †19.08.2012 

Karl Posselt, Vojens skakklub. 

 

Frede Arnfeldt Andersen – mangeårig 

formand for Vojens Skakklub – er død. 

Som så mange andre før ham tabte han 

kampen mod en alvorlig kræftsygdom.  

Frede var smed, men med en kombination 

af vidt forskellige interesser og evner, der 

gjorde ham til idémager, opfinder og 

iværksætter med en stærk overbevisning 

om, at næsten alle ideer kan realiseres, hvis 

man satser på det.  

Skak var én af hans store hobbier, og han 

gjorde en kolossal indsats på det 

organisatoriske område. Efter en periode i 

1980-erne med skiftende formænd overtog 

Frede i 1989 formandsposten i Vojens 

Skakklub. Han skabte stabilitet i klubben, 

idet han beholdt formandsposten indtil 

generalforsamlingen i 2010, hvor han selv 

ønskede at fratræde. 

Fredes perspektiv rakte imidlertid langt 

videre end til den lokale skakklub. Han var 

en flittig og meget aktiv repræsentant for 

Vojens Skakklub i andre sammenhænge. 

Først og fremmest i 4. Hovedkreds, hvor 

han på skift var henholdsvis sekretær, 

kasserer og formand frem til 2009. Frede 

var ikke organisationsmand for at opnå 

magt og anerkendelse, men for at kæmpe 

mangesidigt for skakkens udbredelse. Det 

foregik stilfærdigt, men også ihærdigt og 

dedikeret.  

Frede var i den grad foregangsmand for 

anvendelsen af it i foreningsarbejdet. Han 

anskaffede ikke blot computer og 

tilhørende programmer. Han udviklede 

løsninger, så en række foreningsopgaver 

blev klaret lidt lettere. Da han trak sig 

tilbage fra formandsposten, forærede han 

den nye formand en CD-rom, hvor alle 

skakdokumenter fra hans lange 

formandsperiode var gemt i et overskueligt 

bibliotekssystem. Et fantastisk arkiv og et 

fantastisk grundlag for arbejdet med at 

videreføre og udvikle Vojens Skakklub. 

I 2003 fik Frede tildelt DSUs hæderstegn, 

og i efteråret 2011 blev han udnævnt til 

æresmedlem af Vojens Skakklub.  

En stor, uegennyttig personlighed og en 

god ven er nu borte. Selv om Fredes død til 

sidst ikke kom som nogen overraskelse, 

efterlader den sorg og savn. Æret været 

Fredes minde. 

/Karl Posselt, Vojens Skakklub 

 

 
 

Frede Arnfeldt Andersen modtager 

æresmedlemskab af Vojens Skakklub 

 september 2011 

  

Frede Arnfeldt Andersen – 

*24/9 1933 - †19/8 2012 

Claus Mogensen i Bondefangeren. 

 

Søndag den 19. august 2012 døde den tid-

ligere formand for Vojens Skakklub, 

Frede Arnfeldt Andersen, 78 år gammel. 

Dermed er en af 4. Hovedkreds’ mest so-

lide og arbejdsomme ankermænd borte. 

Nogle af os husker hvorledes Vojens 

Skakklub i 1980’erne voksede sig stor, og 

en overgang var blandt landets største. 

Så begyndte det at gå nedad, og i 1989 – 

hvor Frede Andersen overtog formands-

posten – talte man ca. 35 medlemmer. 
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I dag et flot tal for en klub i 4. HK – men 

dengang udtryk for stor tilbagegang. 

Den generelle tilbagegang i antal skak-

spillere imødegik Frede Andersen ved at 

skabe stabilitet og aktivitet i Vojens Skak-

klub, og han beholdt formandsposten indtil 

februar 2010, hvor han selv ønskede at 

fratræde. 

Det er Frede Andersens fortjeneste at den 

traditionelle Vojens-turnering også i de 

svære år er blevet gennemført mange 

gange, og at Vojens Juleturnering i år kan 

fejre 40 års jubilæum som uafbrudt arran-

gement mellem jul og nytår. 

Og de skænderier der en overgang var 

mellem Haderslev og Vojens, når tids-

punkter for de lokale turneringer kollide-

rede, var der intet af i Fredes tid. 

I det hele taget sørgede Frede for at der var 

gode forhold og rigelige muligheder for at 

spille skak for medlemmerne af Vojens 

Skakklub, inklusive afholdelse flere gange 

af turneringen om det Sønderjyske Mester-

skab. 

Frede Andersen var organisationsmand om 

en hals, og trådte ind i ledelsen af 4. HK i 

1998. Her beklædte han på skift posten 

som sekretær, kasserer og formand frem til 

2009, hvor han afgav stafetten til vor egen 

Kai Bjørnskov. 

Og alt blev gjort på hans egen stille og 

bundsolide facon, med det formål at få tin-

gene til at glide på bedste måde for skak-

kens bedste, og aldrig var det magten eller 

anerkendelsen, der lå ham på sinde. 

Frede Andersens evner favnede bredt, og 

han var en af de første som lancerede en 

internetside, og endda var med til på aften-

skolen at undervise seniorerne i brug af IT. 

Vojens Skakklubs nuværende formand – 

Karl Posselt fortæller, at ”da Frede trak 

sig tilbage fra formandsposten, forærede 

han den nye formand en CD-rom-skive, 

hvor alle skakdokumenter fra hans lange 

formandsperiode var gemt i et overskueligt 

bibliotekssystem. Et fantastisk arkiv og et 

fantastisk grundlag for arbejdet med at vi-

dereføre og udvikle Vojens Skakklub.” 

Jeg selv lærte Frede Andersen nærmere at 

kende, da han overtog posten som kasserer 

i 4. HK. 

Adskillige gange besøgte Broder Petersen 

og jeg selv som revisorer Frede i hjemmet 

på Koldingvej 6 ved Gabøl, en tilbagetruk-

ket landbrugsejendom, svær at finde, hvis 

ikke man havde Fredes præcise kørsels-

vejledning ved hånden. 

Måske var ikke alt 100%, men regnska-

berne var i orden på alle væsentlige områ-

der, en flot præstation af en selvlært mand. 

Og at Frede ikke ønskede unødige diskus-

sioner, kom for en dag, når det ikke på 

skrift måtte nævnes, hvilke klubber der var 

i restancer, men forholdet i stedet skulle 

ordnes i diskretion. 

I 2003 tildeltes Frede Andersen DSU’s 

hæderstegn, og i 2011 udnævntes han til 

æresmedlem af Vojens Skakklub, for hvil-

ken han har været en uvurderlig drivkraft. 

Frede Andersen var også en god ven af 

Haderslev Skakklub, og man gik ikke for-

gæves til Frede når der var brug for en 

kampdommer til en divisionskamp eller 

behov for lån af materiale. 

Æret være Frede Arnfeldt Andersens 

minde. 

Claus Mogensen 
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Foreløbig dagsorden til formandsmødet den 23.2.2013 

(Ifølge Kai Bjørnskov bliver den nok ikke lavet om) 

 

 

 

  Forslag til behandling ved FU – møde den 9. december 2012. 

   Kopi er sendt til 4. HK Nyt. 

 

Invitation til Generalforsamling 23.2.2013 

  Mødested: Tønder Skakklub. 

  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent (Niels Falsig foreslås) 

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

Godtfred Sloth Jensen og fra Tønder ?? . Er der nogen fra andre klubber? 

3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab og budgetoplæg. 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg 

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

genvalg. 

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

  c: Valg af kritisk revisorer. Gert Jöhnk modtager genvalg 

d: Valg af revisorsuppleant. Svend Erik Kramer modtager genvalg 

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering (i år i Haderslev) 

Turneringen og det fremtidige tilskud til SEMT kan drøftes. 

   2014 Gråsten  

   2015 Vojens  

9. Holdturneringen (Svend Erik Kramer bedes informere) 

10. Pokalturneringen 2013 (Niels Falsig) 

11. SGP (Svend Erik Kramer informerer) 

12. Initiativprisen. 

13. Hæderstegn 

14. Ungdomsaktiviteter (Hansjørgen Clausen 

15. Fra DSU’s hovedbestyrelse 

16. Skoleskak – redegørelse ved kredsformanden 

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

18. Eventuelt   
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Opsamling fra 4. Hovedkreds´ Leder-

udviklingseftermiddag på VUC i Ha-

derslev, den 15.09.2012. 

Ref.: Karl Posselt 

 

DELTAGERE: Christian Karstensen, 

Tønder - Jens Carl Pedersen, Tønder - 

Hansjørgen Clausen, Gråsten – Karl Pos-

selt, Vojens – Jacob Buris Andersen, Ha-

derslev – Allan S. Hermannsen, Hader-

slev – David Hedegaard, Haderslev og 

Kai C. Bjørnskov, Haderslev.  

 

1. Indledning KCB indledte med en 

gennemgang af den overordnede struktur 

i DSU, hovedkredse og klubber. DSU 

Delegeretmøde 1. gang årligt (i Påsken). 

DSUs højeste myndighed, hvortil alle 

klubformænd har adgang.  

Hovedbestyrelsen – bestående af alle 

HK-formænd. Møde 4-5 gange årligt.  

Forretningsudvalget, der klarer alle lø-

bende sager og forbereder sager til Ho-

vedbestyrelsen.  

Større temaer, der p.t. er til drøftelse:  

- omlægning af holdturneringen  

- Hovedkredsreform – sammenlægning af 

de nuværende 9 hovedkredse til færre.  

Hovedkredsene  
For tiden 9 hovedkredse, hvor 4. HK er 

den mindste med 212 medlemmer ved 

udgangen af juli kvartal 2012.  

Hovedkredsgeneralforsamling hvert år i 

februar  

Forretningsudvalget – klarer alle løbende 

sager mellem generalforsamlingerne 

Klubberne  

Generalforsamlingen – klubbens øverste 

myndighed  

Bestyrelsen – klarer alle løbende sager  

Bestyrelsens opgaver var eftermiddagens 

tema. Formål: At alle bestyrelsesmed-

lemmer kender ansvar og forpligtelser 

ved de forskellige poster.  

I forhold til klubbernes trivsel og udvik-

ling blev det fremhævet, at rekruttering 

og fastholdelse af skakspil-

lere/medlemmer p.t. bør være en hoved-

opgave i alle klubber.  

Med det beskedne medlemstal i hoved-

kredsen in mente blev det bemærket, at 

DSU set fra klubside i adskillige år har 

ført en elitær kurs, der ikke har gjort det 

lettere for de små klubber at fastholde og 

rekruttere nye medlemmer og dermed 

sikre bredde – og overlevelse. Hensigts-

erklæringer på HB-niveau om at vende 

medlemstilbagegangen er ikke nok. Om-

vendt må klubberne møde mere talstærkt 

op på delegeretmødet, hvis kursen skal 

ændres.  

 

2. Gruppearbejde om opgaver og rol-

ler  
Gruppearbejdet var inddelt i 2 faser. I 

første omgang gik opgaven ud på at be-

skrive opgaverne i en skakklub. Dernæst 

blev det drøftet, hvordan ansvaret for op-

gaverne kan fordeles på roller/poster i 

klubben. Der er ikke nogen facitliste. 

Dels er bestyrelsens sammensætning ty-

pisk beskrevet i klubbens vedtægter, dels 

kan både ansvars- og opgavefordeling i 

nogen grad være afhængig af de enkelte 

(bestyrelses)medlemmers personlige 

egenskaber/kvalifikationer.  

Opgaver og roller  

Formandens ansvarsområder  
- planlægning, delegering og opgavefor-

deling  

- overholdelse af vedtægter - regelkend-

skab – kendskab til Skakhåndbogen, krav 

om dommere, turneringsledere, kommu-

nale retningslinier m.v. - udarbejdelse af 

årsberetning til generalforsamling  
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- indkaldelse til generalforsamling, dags-

orden i henhold til vedtægterne - klub-

bens ansigt udadtil, eksternt samarbejde  

- de formelle forpligtelser  

- repræsentation, f.eks. på møder i HK, 

DSU osv.  

- besvarelse af henvendelser udefra  

- udnytte muligheder for klubbens ind-

flydelse på komunale høringer, planer 

m.v.  

- kontakt til lokaleejer  

- lokaleåbning og -klargøring  

- indhentning af børneattester  

- medlemsorientering  

- forberedelse af bestyrelsesmøder - ar-

rangementer, som deltager eller arrangør 

(turneringsinvitationer)  

- PR over for pressen, PR på web, kom-

munikation af turneringsresultater  

- Holdturneringen: tilmelding af hold, 

opstilling af hold, indberetning af styrke-

liste  

Der er forskel på at have ansvar for en 

opgave og på at udføre den. Mange af de 

opgaver, der knytter sig til formandens 

ansvarsområder kan uddelegeres, så an-

dre udfører dem på formandens vegne 

eller efter retningslinier udformet af be-

styrelsen.  

Ansvarsområder, formanden ikke kan 

delegere ud:  

- repræsentere klubben i forhold til Ho-

vedkredsen og DSU  

- formelle forpligtelser, tegne klubben 

udadtil, skrive under på klubbens vegne  

- formandens beretning (I nogle klubber 

er det bestyrelsens beretning. Der er også 

forskel på vedtægternes valgbestemmel-

ser: formandsvalget kan foregå direkte på 

generalforsamlingen eller som led i be-

styrelsens konstituering).  

Kassererens ansvarsområder  
Under dette punkt bidrog hovedkredskas-

serer Jens Carl Pedersen med et kort og 

præcist indlæg om kassererens opgaver:  

- løbende bogføring  

- løbende kontakt med bankforbindelse  

- udarbejdelse af regnskab og budget  

- løbende opfølgning med regnskabsrap-

porter, hvis formanden/bestyrelsen beder 

om det  

- opkræve kontingent  

- indbetale kontingent til hovedkred-

sen/DSU  

- kontakt til hovedkredsens kartoteksfører  

- betale regninger, refundere udlæg  

- kantinedrift og ”kaffekasse”  

- kontakt til annoncører (klubblad og 

hjemmeside)  

- kontakt til sponsorer  

- materialestatus (herunder kan evt. værdi 

indgå i regnskabsstatus)  

- opstilling/ajourføring af medlemslister  

- håndtering af restanter efter bestyrel-

sens beslutning. Evt. indberetning af re-

stanter til DSU  

- ansøgninger til kommunen  

Ansvarsområder, kassereren ikke kan 

delegere ud:  

- løbende bogføring  

- løbende bankkontakt  

- regnskab og (budget)  

- kontingentopkrævning  

Sekretærens ansvarsområder  
- modtage nye medlemmer, den sociale 

opgave  

- skrive mødereferater  

- redigere klubbladet  

- sørge for trykning af klubblad  

- sikre arkivering af foreningsmateriale, 

der skal arkiveres  

- webredaktør  

Ansvarsområder, kassereren ikke kan 

delegere ud:  

- referater  

Turneringslederens ansvarsområder  
- klubturnering  

- andre turneringsformer  

- dommer (licens)  

- kampleder (divisionsturnering)  
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- turneringsledelse  

 

3. Gruppearbejde om andre opgaver 

og funktioner i klubben  
Afhængigt af klubbens størrelse og 

medlemstal kan en række andre funktio-

ner ligge hos bestyrelsesmedlemmer eller 

andre, til hvem opgaven er uddelegeret. 

Det er en god idé at få beskrevet disse, så 

en opgave lettere kan overdrages, hvis 

det bliver nødvendigt. I det hele taget er 

det vigtigt, at man i klubben også forhol-

der sig til rekruttering til bestyrelsen 

blandt medlemmerne.  

Bestyrelsesrekruttering  
Hvordan får man nye til at påtage sig op-

gaven (”borgerligt ombud”):  

- Sprede information og sikre et højt in-

formationsniveau i medlemskredsen, så-

ledes at det enkelte medlem får indsigt i 

bestyrelsens aktiviteter og opgaver. Der-

med mindskes informationskløften mel-

lem medlemmer og bestyrelse. - Ved re-

kruttering af frivillig arbejdskraft til be-

styrelsesarbejde er klarhed i opgaven og 

fordeling af opgaverne på mange skuldre 

med til at gøre det lettere for nye frivil-

lige at forpligte sig, og man undgår følel-

sen af, at hvis man rækker Fanden en lil-

lefinger…  

- En god og bred ansvars- og opgavefor-

deling i klubben er i sidste ende med til 

at sikre ”arvefølgen” og dermed klubbens 

opretholdelse.  

Stillings-/opgavebeskrivelser andre 

funktioner (der ikke nødvendigvis behø-

ver at ligge hos bestyrelsesmedlemmer).  

Turneringsleder  

- lave turneringsindbydelser  

- tage imod tilmeldinger/opsøge potenti-

elle deltagere  

- tilrettelægge turneringer, lægge runder  

- modtage afbud  

- følge op m.h.t. afvikling af udsatte par-

tier  

- ajourføre turneringstavler  

- formidle resultater og offentliggøre 

kommende runder  

- foretage ratingberegning  

- indberette resultater til DSU, hvis turne-

ringen er koordineret  

- være til stede under turneringsafvikling 

(helst)  

- sørge for turneringskomité  

Junior-/skoleskakleder  
- rekruttering, modtagelse af juniorer, 

skoleskakspillere  

- undervisning  

- formidle tilbud om skakaktivitetsmulig-

heder  

- indmeldelse i Dansk Skole Skak  

- kontakt til Dansk Skole Skak - kon-

takt/lette overgangen mellem skole-

skaktilbuddet og DSU-skakklubben  

- info og kontakt til forældre  

- koordinering/transport  

- turneringsdeltagelse (skoleskak, SGP, 

skaklejre m.v.)  

Kantinebestyrer/kaffemester  
- indkøb  

- kalkulere priser  

- holde regnskab med kaffekassen  

- kaffe-/tebrygning  

- salgsarbejde  

- undersøge tilfredshed/opsamle kunde-

ønsker  

- klargøring, åbne butikken - opryd-

ning/opvask/rengøring  

Det forudsættes, at det løbende salg kla-

res ved selvbetjening  

Materielforvalter  
- åbne/lukke, sørge for adgang til brætter, 

brikker og ure på klubaftner  

- holde orden på bræt, brikker og ure, 

sortere om nødvendigt  

- foretage reparationer eller sende til re-

paration  

- stille indkøbsforslag  
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- fungere som klubbens bibliotekar, hvis 

der er skaklitteratur eller andre materia-

ler, medlemmerne kan låne  

- låne materiel hos naboklubber, hvis der 

er brug for ekstra sæt til åbne turneringer 

eller andre events  

- udlåne undværligt materiel til aktivite-

ter i naboklubber eller i andre sammen-

hænge i lokalområdet  

- holde styr på lageret (foreslå indkøb af 

batterier, noteringshefter, rundekort og 

lign.)  

Webredaktør  
Hjemmesiden - suppleret af sociale me-

dier som Facebook - bliver et stadigt 

vigtigere redskab til både intern informa-

tion (delvis erstatning for klubblad) og 

klubbens ansigt udadtil (PR). Hvis den 

digitale information skal fungere tilstræ-

keligt dynamisk, er webmaster-rollen  

utilstrækkelig/forældet. Webredaktøren 

skal sikre, at - hjemmesiden grundlæg-

gende har et indhold i tråd med bestyrel-

sens retningslinier  

- hjemmesiden opdateres, så indholdet er 

aktuelt  

- det tekniske setup (f.eks. CMS) giver 

medlemmerne adgang til at bidrage med 

relevant indhold. D.v.s., at formanden 

skal kunne skrive til hjemmesiden, turne-

ringslederen skal kunne opdatere resul-

tater og rundelægning osv.  

I øvrigt er det vigtigt, at webredaktøren 

har ret frie hænder, så der bliver skabt 

interesse for at besøge hjemmesiden, 

fordi den er offensivt dynamisk med 

hyppige opdateringer. Princippet må 

være, at det er lettere at få tilgivelse end 

tilladelse – forstået på den måde, at fejl 

hurtigt kan rettes på nettet.  

Forslag til minimumsindhold på hjemme-

siden:  

- klubbens data - kontaktmulighed  

- digital udgave af klubbladet  

- info om klubliv, medlemmernes gøren 

og laden (nyhedsside)  

- relevante skaklinks  

- info om bestyrelsesarbejdet  

- synliggørelse af annoncører/sponsorer  

- medlemslister? – Der kan være gode 

grunde til at begrænse offentliggørelsen 

af detaljerede persondata for medlem-

merne. Som alternativ linkes til klubbens 

”neutrale” medlemsliste hos DSU  

Alle medlemmer  
At melde sig ind i en forening kan ikke 

sammenlignes med et varekøb. Man mel-

der sig ind i et fællesskab, hvor man har 

både pligter og rettigheder. Eksempler på 

opgaver, alle medlemmer kan medvirke 

til at løse:  

- Rekruttering. En meget vigtig tværgå-

ende opgave er medlemsrekruttering. Det 

er naturligvis bestyrelsens opgave at tage 

initiativer, der sikrer tilgang til klubben, 

men det enkelte medlem har også en vig-

tig opgave i at virke som ambassadør for 

klubben i de kredse, hvor man færdes.  

- Fastholdelse af medlemmer. Hvert en-

kelt medlem kan bidrage til at skabe en 

god atmosfære på klubaftner. Udover 

selve skakspillet har spiller det sociale 

samvær en stor rolle for fastholdelse af 

nuværende medlemmer og hurtig inte-

gration af nye.  

- Stof til klubblad/hjemmeside. Alle kan 

og bør levere stof eller ideer til klubblad 

og hjemmeside.  

- Opstilling af bræt og brikker, oprydning 

efter brug.  

- Fællestræning, demonstration af parti. 

Små indslag på klubaftner, hvor man 

gennemgår et parti eller lignende kan 

være et tilbud, som mange deles om at 

bidrage til, og som alle kan lære af.  

 

4. Opsamling  
Løser vi så alle de oven for nævnte opga-

ver i klubberne? Naturligvis ikke fuldt 
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ud. Vi gør det hver for sig så godt, vi 

kan, men må også erkende, at ikke alting 

lykkes. Vi er få og små klubber i 4. Ho-

vedkreds, og kræfterne er begrænsede. 

Løsningen er ikke centralisering og fu-

sioner. Det vil blot medføre frafald i den 

samlede medlemskreds. Derimod er det 

vigtigt at udnytte alle muligheder for 

samarbejde, der kan frisætte kræfter til 

den lokale drift og udvikling af klub-

berne.  

Deltagerne gav derfor hinanden håndslag 

på at dele gode ideer og ”dybe tallerkner” 

til fælles bedste – uden beregning. En sy-

stematisk udveksling af erfaring og viden 

kan f.eks. begynde med et møde for 

klubbernes webredaktører om den digi-

tale informationsformidling. Men samar-

bejdsmulighederne er legio og kan med 

fordel sættes i system – gerne med hjælp 

fra FU.  

 

Mangler i dette nummer. 

 

Siden med simultanskak i Ribe er gledet 

ud på grund af pladsmangel. Den er lavet 

og kommer i næste nummer. 

Omtale og stillinger i holdskak er 

sprunget over, da jeg ikke har tid til at 

skrive det efter sidste runde. Det samme 

gælder SGP-turneringen. Jeg henviser til 

diverse hjemmesider. 

Tønder byturnering er kommet med i 

dette nummer – jeg spillede med og 

kunne få fat i partier.  

Hvis din klub/by turnering ikke er med, 

så er det fordi jeg ikke har fået noget om 

turneringen. Send resultatet, et par ord 

om turneringen og gerne et parti – så 

kommer den med i næste nummer. Jeg 

har ikke haft tid til at gå ind på diverse 

hjemmesider. 

Send stof til mig!! 

Helge Andersen 

vinder Tønder Byturnering. 

  

Helge Andersen vinder Tønder 

byturnering med 5½ point. Niels Falsig 

og Kaj Elkjær Larsen delte 2. pladsen 

med 4½ point. 

Der blev kæmpet godt og spillet mange 

spændende partier.  Mange partier 

skiftede ejermand undervejs, og selv om 

5½ point lyder som en sikker sejr, så var 

spillet hos favoritten ikke flydende og 

sejren blev først sikret i sidste runde. 

I 3. runde spillede jeg mod Erik, som 

snød mig for en bonde i åbningen. 

Efterhånden havde jeg kæmpet mig ind i 

partiet igen. I denne stilling har Erik lige 

spillet 26….Dd7-c8. Det er en fælde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvid trækker. 

 

Spiller jeg det fristende 27. Tc1, følger 

27….Lxh2+ og 28… Dxc1. 

Jeg sætter derimod en ny fælde op med 

27. Db5, og Erik spiller hurtigt det 

dårlige 27….Ld8. (27…Ld6 havde nok 

været remis.) 
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Hvid trækker og vinder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.Texf7! Txf7? 28...Lxh4 29.Txf8+ 

Dxf8 30.Dxd5+ Kh8 31.Txf8+Txf8 

32.g3 Le7 33.Dxb7 Vinder også rimeligt 

nemt, men nu går han mat.  

Hvid trækker og sætter mat i 5 træk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.De8+ Kg7 30.Txf7+ Kh6 31.Df8+ 

Kh5 32.Txh7+ opgivet, da 32....Kg4 33. 

Df3 er mat. 1–0 

Kaj Elkjær Larsen har ikke fordums 

styrke mere. Det er måske mere 

stabiliteten det er gået ud over, for han 

kan sandlig godt spille skak stadigvæk. 

Følgende meget spændende parti er fra 4. 

runde. Christian var næst højest ratede i 

puljen, og da han havde tabt til mig i 2. 

runde var han nødt til at gå hårdt efter 

sejren – og i sådan en situation er Kaj 

farligst. 
 

Christian Karstensen 

Kaj Elkjær Larsen  
 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¥e7 

Ungarsk. 4.c3 [Hvid kunne også have 

spillet  4.d4 exd4 5.0–0 ¤f6 6.¤xd4 

0–0 7.¤c3] 4...d6 5.b4 Virker lidt 

underligt på mig. Jeg havde nok 

satset på d4 nu eller lidt senere. 

Trækket forhindrer dog Sa5. 5...¤f6 

6.d3 0–0 7.¥b3 b5 8.¥b2 [8.a4 bxa4 

9.¥xa4 ¥b7 10.0–0 Med en lille hvid 

fordel.] 8...a5! Nu går sort til 

modangreb. 9.a3  

Sort trækker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d5 10.£e2 d4 Konsekvent spillet. 

11.cxd4 ¤xd4 12.¤xd4 exd4 

13.bxa5 c5 De sorte bønder er en 

magtfaktor. 14.0–0 ¥e6 Løberen skal 
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væk, da den forhindrer sorts bønder i 

at komme frem. 15.¤d2 £xa5 16.f4 

£b6 Nu skal hvid holde øje med en 

kommende afdækker. 17.f5 ¥xb3 

18.¤xb3 ¦fe8 19.g4 Sort skal bare 

lige have brikkerne stillet rigtigt op, så 

ruller bønderne frem på 

dronningefløjen. Hvid vil ikke bare 

sidde og vente og iværksætter et 

modangreb på kongefløjen.  

Sort trækker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19...g5!! Det ligner et begyndertræk, 

men er genialt. Slår hvid e.p., så slår 

sort tilbage med h-bonden og spille 

kongen til g7 og sætter tårnene ind i 

h-linien. Hvis hvid ikke slåt, så har 

hvid intet angreb, og sort spillere 

videre på damefløjen. 20.h4 h6 

21.hxg5 hxg5 22.£f3 [Følgende 

variant viser, at sort skal passe på. 

22.e5 ¤d5 23.£h2 £c7 24.f6 ¥xf6 

25.exf6 £xh2+ 26.¢xh2 ¦e2+ 

27.¢g3 ¦xb2 28.¦f5 ¤xf6 29.¦xg5+ 

¢f8 30.¤xc5=] 22...¤d7 23.¦ad1 

¤e5 24.£g3 f6 25.¤d2 ¢g7 Nu er 

kongefløjen lukket, så sort begynder 

på sin tidligere plan. 26.¤f3 ¥d6 

27.¤xe5 ¥xe5 28.£e1 ¦h8 29.¦d2 

¦h4 30.¦g2 ¦ah8 31.£d1 ¥f4 

32.¥c1  

Sort trækker. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¥xc1 [32...¥e3+ 33.¥xe3 dxe3 

34.¦c2 Truslen var Th1 mat. Dette 

træk udsætter blot matten nogle træk. 

Tgf2 kunne have forhindret matten, 

men hvem spiller videre med et tårn 

under. 34...¦h1+ 35.¢g2 ¦8h2+ 

36.¢f3 £d6 37.¢xe3 (37.¦xh2 £f4+ 

38.¢e2 ¦xh2+ 39.¢e1 £g3+ 40.¦f2 

£xf2#) 37...£d4+ 38.¢f3 ¦h3+ 

39.¢e2 £e3#] 33.£xc1 £d6 34.¢f2 

¦h2 35.¦fg1 ¦xg2+ 36.¦xg2 ¦h2 

37.¢g1 ¦h3 38.£f1 ¦g3 39.£d1 

¦e3 40.£b3 

Sort trækker. 
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 £f4 [40...¦e1+ 41.¢f2 ¦h1 Hvid kan 

kun udsætte matten ved at ofre 

brikker.] 41.£d1 ¦f3 [41...c4 42.dxc4 

bxc4 Bønderne vil gå i mål, da 

dronningen skal dække feltet e1, hvor 

der er mat.] 42.£e2 £c1+ [42...c4 

Vinder igen.] 43.¢h2 ¦f1 44.£d2 

¦h1+ 45.¢g3 £f1 46.e5 ¦g1 

47.exf6+ [47.e6 £xg2+ 48.£xg2 

¦xg2+ 49.¢xg2 b4 og hvid får en ny 

dronning.] 47...¢xf6 48.¦xg1 £xg1+ 

49.¢f3 £f1+ 50.£f2 [50.¢g3 £f4+ 

51.£xf4 gxf4+ 52.¢xf4 b4 53.g5+ 

¢f7 54.axb4 cxb4 55.¢e5 b3 56.g6+ 

¢g8 57.f6 b2 58.¢e6 b1£ og sort 

vinder.] 50...£xd3+ [50...£xf2+? 

51.¢xf2 b4 52.axb4 cxb4 53.¢e2 b3 

54.¢d2 b2 55.¢c2 b1£+ 56.¢xb1 

¢e5; 50...£xf2+? 51.¢xf2 b4? 

(51...¢e5 ender nok remis.) 52.axb4 

cxb4 53.¢e2 b3 54.¢d2 b2 55.¢c2  

og hvid vinder.] 51.¢g2 £e4+ 52.£f3 

£c2+ 53.¢f1 £c1+ 54.¢e2 £c4+ 

55.¢d1 d3 56.£c6+ ¢e5 [56...¢e7 

57.£c7+ ¢f6 58.£d6+ og der er evig 

skak, så kongen må ind i fjendeland.] 

57.£c7+ ¢e4 58.£h2 £b3+ 59.¢c1 

£xa3+ 60.¢b1 £b4+ 61.¢a2 £c4+ 

62.¢b2 £d4+ 63.¢b1 c4 64.£g2+ 

¢f4 65.£f1+ ¢xg4 66.f6 c3 

67.£g2+ [67.f7 £b4+ 68.¢c1 £b2+ 

69.¢d1 £d2#] 67...¢h5 68.f7 c2+ 

69.¢a2 [69.¢c1 £a1+ 70.¢d2 c1£+ 

71.¢xd3 £c4+ 72.¢e3 £ad4+ 

73.¢f3 £cd3#] 69...£c4+ Opgivet, 

da der er mat i få træk. 0–1 
 

Et meget spændende parti, som reelt 

ødelagde Christians muligheder for at 

blive klubmester. Jeg til 5. runde slog 

Kaj. Jeg havde fundet en forbedring i 

forhold til et parti vi spillede i 1986. Med 

5 af 5 skulle der gå meget galt, hvis jeg 

ikke skulle blive bymester. Jeg tabte 

meget fortjent til Eivind Palm i 6. runde. 

I 7. runde tog jeg en hurtig remis med 

Jørn Lassen, det var nok til at sikre 

sejren. 

Slutstillingen: 

1. Helge Andersen  5½ 

2. Kaj Elkjær Larsen  4½ 

2. Niels Falsig  4½ 

4. Christian Karstensen  4 

5. Jørn Lassen   3½ 

6. Eivind Palm  3 

7. Hans V. Hansen, Løgumkl. 2½ 

8. Erik Damholdt  ½ 
 

I basisgruppen var der 12 deltagere. 6 fra 

Tønder, 3 fra Løgumkloster og 3 fra 

Gråsten. Hans Jørgen Clausen, som tit 

spiller i øverste gruppe, var favorit. 

Efter 6 runder, skulle Hansjørgen vinde 

og Jesper Callesen tabe, for at 

Hansjørgen nåede en ligestilling om 

førstepladsen. 

Jesper klarede ”sin” del af opgaven ved 

ikke at møde op. Hansjørgen var oppe 

mod turneringens store overraskelse, 

Gunnar Svendsen fra Tønder. Det var 

aftenens sidste parti og endte med en 

overraskende sejr til Gunnar. 

Sejren betød, at Gunnar fik en delt 2.-

plads, og han var samtidig bedst 

placerede spiller under 1300 og fik 

ratingpræmie. De 3 spillere fra Gråsten 

tog de øvrige topplaceringer. 
 

Slutstillingen: 

1. Jesper Callesen, Gråsten 5½ 

2. Hansjørgen Clausen, Gråsten 4½ 

2. Erik Asmund, Gråsten 4½ 

2. Gunnar Svendsen  4½ 

5. Karl Martin Kristensen, Lgkl. 4 

5. Jens Carl Pedersen  4 

5. Martin Lorenzen  4 

8. Jens P. Jensen, Løgumklst. 3½ 

9. Holger Schmidt, Løgumklst. 3 

10. Kristian Lorenzen  2½ 

11. Rolf Zömbick  2 

12. Carl V. Møller   0 




