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Vojens Skakklub 

Spillested: Danmarksgade 8, 6500 Vojens 

Klubaften: Mandage fra kl. 19.15 

Sæson: Fra slutningen af august (uge 35) og indtil 

udgangen af april. 

 

 

 

 

 

 

Junior-/Skoleskak 

Spillested: Danmarksgade 8, 6500 Vojens 

Klubaften: Mandage fra kl. 18-19 

Sæson: Fra slutningen af august (uge 35) og indtil 

midten/slutningen af april. Skoleskakken holder 

pause i skoleferier. 

 

Kontingent 

Det årlige kontingent udgør: 

– Skoleskak og Juniorer (0 - 19 år) kr. 200,- 

– Seniorer (20 - 64 år) kr. 700,- 

– Pensionister (65+ år) kr. 600,- 

 

Medlemskab 

Vojens Skakklub er medlem af Dansk Skak 

Union, og klubbens skoleskakafdeling er medlem 

af Dansk Skole Skak. 

Kontingentet dækker medlemskab af Vojens 

Skakklub og Dansk Skak Union, henholdsvis 

Dansk Skole Skak. 

Som medlem modtager man Unionens blad 

Skakbladet eller Dansk Skole Skaks blad 

SKOLESKAK.  

 

Bestyrelse 

Formand og redaktør  

Karl Posselt 

Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens 

Tlf. 7454 3423 eller 2392 0369  

E-mail: posseltkarl@gmail.com  

 

Næstformand 

Ole Harbo 

Ringgade 21, Maugstrup, 6500 Vojens 

Tlf.: 7459 0550 

E-mail: olemaria@mail.dk    

  

Kasserer 

Mogens K. Larsson 

Thorsager 8, 6500 Vojens 

Tlf.: 6145 3611 

E-mail: mogkirchner@gmail.com  

 

 

mailto:posseltkarl@gmail.com
http://www.vojensskakklub.dk/
mailto:posseltkarl@gmail.com
mailto:olemaria@mail.dk
mailto:mogkirchner@gmail.com
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Generalforsamling 2016 

 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling 

mandag den 22-02-2016 kl. 19.30 i 

klublokalet, Danmarksgade 8, Vojens. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning. 

3. Drøftelse og godkendelse af formandens  

    beretning. 

4. Aflæggelse af regnskab 

5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 

6. Næste års arbejde 

7. Indkomne forslag 

8. Næste års budget, herunder fastsættelse 

af kontingent 

9. Valg. 

I lige år vælges formand, 1 

bestyrelsessuppleant og 1 revisor 

I ulige år vælges 2 

bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 

revisorsuppleant Valgene gælder for 2 år. 

10. Eventuelt. 

 

 

Formandsberetning 2015-16 
 

Beretningen dækker perioden siden sidste 

generalforsamling den 23-02-2015, hvor 

10 deltagere var et fint fremmøde 

sammenholdt med klubbens samlede 

medlemstal. Beretningen er også en slags 

sammenfatning af skakåret og indgår på 

den måde som grundlag for klubbens 

historie. 

 

 

 

 

På generalforsamlingen i 2015 trådte 

Palle Gejl Jørgensen ud efter mange år i  

bestyrelsen og på kassererposten.  Palle 

blev afløst af Mogens K. Larsson, der 

sammen med genvalgte Ole Harbo 

(næstformand) og Karl Posselt (formand) 

udgør den aktuelle bestyrelse – med 

Morten Jessen som suppleant. 

Bestyrelsen har i løbet af året holdt 3 

bestyrelsesmøder og klaret resten ved at 

snakke sammen på klubaftner eller 

udveksle mails. 

 

Syd Grand Prix 2014-15 
 

Denne serie af hurtigskakturneringer, 

hvor der både kæmpes om dagspræmier 

og om en samlet placering ud fra 

beregnede Grand Prix points efter bedste 

resultat i 4 stævner i løbet af sæsonen har 

været en succes som turneringsform i 

ganske mange år. I sæsonen 2014-15 var 

der som sædvanlig 7 hurtigskakstævner 

arrangeret forskellige steder i 4. og 5. 

Hovedkreds, og deltagerantallet var alt i 

alt rigtig fint – ikke mindst med flere end 

80 deltagere i Vojens Juleturnering 2014. 

Samlet over hele sæsonen deltog i 

mesterklassen i alt 28 spillere, i 1. klasse 

29 spillere, i 2. klasse 21 spillere, i 3. 

klasse 18 spillere, i 4. klasse 28 spillere og 

i skoleskakklassen ikke færre end 39 

spillere.  

Fra Vojens Skakklub deltog Gagik 

Sahakian, Ole Harbo, Martin Møller og 

Karl Posselt i henholdsvis 2, 2, 4 og 4 

stævner – dog uden at opnå samlede 

topplaceringer. 
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Holdturneringen 2014-15 

 

A-rækkeholdet bestående af Mogens, 

Finn, Karl og Benny klarede sig 

udmærket med en slutplacering som nr. 2 

i gruppen – efter 5 sejre og 2 uafgjorte 

matcher. Det blev til 20 brætpoints og 12 

matchpoints, og holdet blev kun overgået 

af Ribe med 21½ brætpoints og 13 

matchpoints. 

 

I B-rækken var der kun 4 hold i gruppen, 

og der blev derfor spillet dobbeltrundigt.  

Holdet bestod fortrinsvis af Bo, Morten, 

Kresten og Ole. Resultaterne var ikke 

prangende med kun 1 sejr og 1 uafgjort 

match – i begge tilfælde mod 

lokalrivalerne fra Haderslev. 

Slutplaceringen blev en 3.-plads med 10 

brætpoints og 3 matchpoints. Ribe 3 var 

suveræn gruppevinder med 18 points. 

 

 
Holdkamp i B-rækken, Vojens-Haderslev  

 

Klubturneringen 2014-15 
 

Finn sikrede sig endnu et klubmesterskab 

ved at vinde både efterår 2014 og forår 

2015. I efteråret skete det med 6½ points  

 

 

foran Karl (5½) og Benny 

(5) og selv om Mogens 

trådte ind i turneringen 

efter jul, holdt Finn 

spidsen – denne gang med 

5½ points foran Mogens og Benny med 

hver 5.  

 

Løgumkloster Bymesterskab 2015  
 

Her var Vojens Skakklub som sædvanlig 

fint repræsenteret med 5 spillere – Karl 

Posselt, Morten Jessen, Kresten Beck, 

Ole Harbo og Gagik Sahakian. 

Resultaterne var ikke prangende, men 

Gagik repræsenterede dog klubben fint 

med 4 points og en delt førsteplads i 

gruppe 3, hvor Kresten scorede 2½ og 

Ole 1½ point. Morten Jessen scorede 1½  

points og en 5.-plads i gruppe 2, mens 

Karl skrabede bunden med en sidsteplads 

i mesterskabsgruppen efter sølle 2 

remisser. Børge Schrøder (Haderslev) 

genvandt bymesterskabet med 4½ 

points.  

 

 
Morten Jessen og Uwe Hansen slås til den bitre ende 

i Løgumkloster Byturnering 
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Sønderjysk EMT 2015 

 

Turneringen om det sønderjyske 

mesterskab foregik i 2015 med Vojens 

Skakklub som arrangør. Det blev en 

traditionel 7 runders turnering 

tidsmæssigt placeret i forlængelse af den 

almindelige skaksæson – d.v.s. i perioden 

27. april til 13. juni. Der var 31 deltagere, 

og dermed tangerede turneringen 

deltagerantallet i 2011, hvor Vojens 

senest var arrangør. Mesterklassen var 

stærkt besat – domineret af 

Haderslevspillere – og der var masser af 

herlige satsninger og slagsmål på brættet. 

Jævnbyrdigheden var så stor, at 3 

spillere endte på samme pointstal i 

toppen, hvorefter Allan Hye blev 

Sønderjysk Mester 2015 i kraft af bedste 

korrektion. 

 
Allan Hye, Sønderjysk mester 2015 

 

Stort set alle partier blev offentliggjort til 

gennemspilning på nettet fra 

turneringssiden, lige som der blev lavet 

en digital bulletin med kommenterede 

partier runde for runde. 

Desværre deltog kun 3 af Vojens 

Skakklubs egne medlemmer – Morten 

Jessen, Ole Harbo og Gagik Sahakian. 

Morten opnåede 3 points og en 5. plads i  

 

Basisgruppe 2. Gagik spillede sig til 4 

points og en samlet 4.-plads i Basis 3, 

hvor Ole overgik sig selv med 7 af 7 og en 

suveræn gruppesejr med en rar 

ratinggevinst på næsten 200 points som 

bonus. Retfærdigvis skal det siges, at 2 af 

Oles points blev opnået p.g.a. en 

oversidder og en spiller, der måtte udgå 

af turneringen p.g.a. sygdom. Men et flot 

resultat under alle omstændigheder. 

 

Som arrangører blev vi udfordret fra 

første fløjt, da en af de tilmeldte i 

mestergruppen meldte fra med timers 

varsel. Heldigvis blev dette ubehagelige 

problem løst ved, at Søren Brautsch – 

dobbelt sønderjysk mester (2011 og 2013) 

og bosat i Vojens indvilgede i at hoppe 

ind og dermed gøre mestergruppen endnu 

stærkere (ratinggennemsnit 2060). 

 

Hovedkredsfusion 
 

Generalforsamlingen i 4. Hovedkreds 

blev afholdt i Vojens den 21. februar 

2015, og ved den lejlighed blev Kai 

Bjørnskov afløst på formandsposten af 

Karl Posselt. 4. og 5. Hovedkreds har 

arbejdet sammen i adskillige år – ikke 

mindst om en fælles holdturnering og om 

SydGrandPrix. Det har fungeret fint. 

Derfor var det naturligt at tage næste 

skridt i form af en fusion, og det skete på 

ekstraordinære generalforsamlinger i 

Vejen den 15. maj. Her fødtes Sydjysk 

Hovedkreds, og der blev valgt en  

bestyrelse bestående af Karl Posselt 

(formand), Bjarne Rasmussen (kasserer) 

samt Søren Krabbenhøft, Christian Dahl 

og Claus Marcussen, der senere har fået  

 

http://www.vojensskakklub.dk/wp-content/uploads/2015/06/Bulletin-for-Sønderjysk-EMT-2015.pdf
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opgaver som henholdsvis sekretær, 

holdturneringsleder og juniorkoordinator. 

I praksis har fusionen næppe kunnet 

mærkes ret meget af medlemmerne, men 

klubberne i 4. HK har fået en del 

kontingentkroner tilbage som 

éngangsbeløb i 2015, idet 4. HK havde 

betydelig større egenkapital ved 

sammenlægningen end 5. HK. 

Lørdag den 20. februar 2016 holdt 

Sydjysk HK sin første ordinære 

generalforsamling efter stiftelsen. 

 

Sommerferie – skakpause, eller...? 

 

 
Sommerferie i Sverige. Materiellet er på plads, men 

hvor bliver skakspillerne af…? 

 

Sommerferieskak i Haderslev 
 

Sommerskak indgår i 

sommerferieaktiviteterne for skolebørn i 

Haderslev kommune, og i 2015 havde 

Haderslev Skakklub, Vojens Skakklub og 

Haderslev Skoleskak lagt sig i selen for at 

etablere et rigtig godt tilbud til 

“ferieramte” børn med interesse for skak. 

Holger Hovgård, Kai Bjørnskov og Karl  

 

 

 

Posselt havde tilrettelagt 

undervisningsprogrammer for 

henholdsvis begyndere og mere erfarne 

skoleskakspillere. 4 hverdage i 

begyndelsen af skolernes sommerferie 

med skak og andre aktiviteter i 

tidsrummet 9-15. 

 

Antallet af lokale tilmeldinger var ikke 

imponerende, men den målrettede 

markedsføring virkede langt uden for 

Haderslev, Vojens og omegn, så blandt 

de i alt 14 deltagere var der skakspillere 

fra både Skive, Kolding og Tønder samt 

naturligvis Haderslev kommune. Med 

PowerPoint, Fritz og praktisk spil og 

øvelser med bræt og brikker blev der 

fyldt på eleverne i den udstrækning, de 

kunne kapere det.  

 

 
Sommerferieskak i Haderslev - begyndergruppen 

 

Dansk Skak Unions skaklejr 

 

Efter et enkelt år på Skanderup 

Efterskole var 2015-lejren flyttet tilbage 

til Tjele, hvor der var fuldt hus (120 

deltagere). Skaklejren fandt sted i ugen 

3.-10. juli, og fra Vojens Skakklub deltog 

Martin Møller. 
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Ny sæson 2015-16 
 

Længe før en ny sæson kan begynde, er 

bestyrelsen i gang med forberedelserne. 

Der skal bestilles lokale, gøres status over 

materiel, laves aftaler med sponsorer, 

skrives til potentielle (nye eller tidligere) 

medlemmer, annonceres - og arrangeres 

Høtteskak, der i mange år har været 

startskuddet til en ny sæson. Første 

almindelige klubaften i sæsonen 2015-16 

var mandag den 24. august. 

 

Høtteskak i tørvejr 
 

Årets propagandaarrangement for skak i 

Vojens fandt som sædvanlig sted 

Høttelørdag midt under byfesten, og 

samarbejdet med Stine & Holmberg i 

Rådhuscentret fungerer fint. I 2015 var 

vi desuden begunstiget af godt vejr. Det 

er ikke nogen selvfølge, men det gør det 

ulige meget nemmere at gennemføre 

arrangementet. 

 Årets Høtteskak blev afviklet 

uden pavillon, og taberne 

kunne med god rimelighed 

undskylde sig med, at de ikke 

kunne se for solen! En fin begyndelse på 

en ny skaksæson. Der var gavekort til 2 

 

 

udfordrere og derudover et par nye 

kontakter til skakspillere, der er flyttet til 

Vojensområdet.  

 

 
 

Medlemsstatus 
 

Vi er 14 DSU-medlemmer i klubben. 

Der skal ikke herske tvivl om, at det er en 

ambition at skaffe medlemstilvækst. Jeg 

må imidlertid erkende, at det ikke er 

lykkedes. I ”voksenafdelingen” ophæver 

tilvækst og afgang hinanden, og i junior-

/ungdomsafdelingen må situationen også 

betegnes som stilstand. Og det selv om 

skakspillets image og medieomtale 

sjældent har været bedre end nu. Det 

værste er, at mange ideer er afprøvet 

uden synligt resultat. 

 

Skole- og ungdomsskak 

 

Hver mandag kl. 18-19 har Vojens 

Skakklub tilbud om skakundervisning for 

børn. Desværre har der kun været 3 faste 

deltagere i indeværende sæson. Som 

noget nyt er undervisningen foregået 

struktureret efter den hollandske step-

metode. Forsøg på at tiltrække børn fra 

GOTI-klubben er ikke lykkedes endnu, 

men jeg har i flere omgange været 

inviteret over på Lagoniskolen, hvor  
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elever fra 3. årgang er blevet undervist, 

og hvor 4. årgang har deltaget i Skolernes 

Skakdag 2016. Masser af børn har således 

stiftet bekendtskab med skakspillet, men 

det er endnu ikke lykkedes at få dem til 

at tage det næste skridt og blive 

klubspillere. 

 

DM i skoleskak 2015 
 

Martin Møller havde muligheden for at 

komme med til DM i skoleskak, men var 

desværre forhindret i den weekend, hvor 

mesterskaberne foregik. 

 

Vojens Juleturnering 2015 
 

 
Vojens Juleturnering 2015. Skoleskakgruppen blev 

gennemført med 7 deltagere. Mindste deltager vandt! 

 

Vojens Skakklubs største arrangement, 

der hvert år afvikles 4. juledag. Der har i 

43 år været arrangeret hurtigskak i 

Vojens mellem jul og nytår. I forhold til 

de seneste år faldt deltagerantallet i 2015 

desværre med 20-25 til 60. Det har været 

en generel tendens i årets SydGrandPrix-

stævner, og jeg er specielt betænkelig 

ved, at skoleskakgruppen ikke længere er 

et tilløbsstykke. Det er herfra, vi skal  

 

 

rekruttere nye medlemmer til klubberne.  

 

Turneringsafviklingen fungerede fint igen 

i år, og jeg takker alle, der gav en hånd 

med. Både bestyrelse og andre 

medlemmer samt Vibse Møller, der 

styrede køkkenet.  

Mestergruppen blev 

vundet af Frank 

Schwarz fra Bov 

Skakklub, og fra 

Vojens deltog 

Benny, Martin og 

Palle. Turneringen 

blev administreret via DSUs 

turneringssystem og alle resultater kan 

naturligvis findes på nettet.  

 

Syd Grand Prix 2015-16 
 

 
SGP i Haderslev 17-10-2015. I forgrunden spiller Jens 

Ove Fries Nielsen hvid mod Jan Rosenberg 

 

Der resterer nu kun et enkelt stævne i 

sæsonens SGP-serie. Fra Vojens 

Skakklub har følgende medlemmer 

deltaget i et eller flere stævner: Palle, Ole, 

Karl, Benny og Martin.  
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Benny spiller mod én af de skrappe brødre Easan fra 

Fredericia. 

 

De 2 sidste har været flittigst, og deres 

resultater har også været så pæne, at 

Martin ligger på en samlet 2.-plads i 4. 

klasse, mens Benny samlet er nr. 3 blandt 

deltagerne i 2. klasse. 

 
Martin møder Hans Nørgaard Paulsen fra Kolding 

  

Holdturneringen 2015-16 
 

For holdet i A-rækken er indeværende 

sæson forløbet ganske pænt. Inden sidste 

runde er der stadig mulighed for at slutte 

på en andenplads. Bov har i praksis 

allerede sikret sig førstepladsen og retten 

til at spille om oprykning til 

mesterrækken.  

 

I B-rækken er det gået mindre godt. 

Turneringen er afsluttet, og selv om der 

undervejs har været godt individuelle 

resultater i.f.t. højere ratede  

 

 

modstandere, er holdet endt på 

dumbopladsen i gruppen med kun 4 hold. 

 

For holdturneringslederen har et nyt 

turneringssystem, der er udviklet 

sammen med Dansk Skak Union været et 

stort administrativt fremskridt og et godt 

redskab til håndtering af styrkelister, 

resultatindberetning og –formidling. 

 

Lokaler 
 

Stabile lokaleforhold er alfa og omega for 

enhver forening, og Danmarksgade 8 er 

normalt meget velegnet til skakklubbens 

virke, både til almindelige klubaftner og 

når vi har gæster på besøg fra andre 

klubber. På det seneste har en vandskade 

i bygningen imidlertid først til turbulens, 

selv om vi heldigvis har kunnet fortsætte 

med at spille skak i lokale 1, mens resten 

af huset er blevet endevendt.  

Håndværkerne er færdige, så huset kan 

genåbne og GOTI-klubben kan vende 

tilbage efter skolernes vinterferie. Det 

har jeg glædet mig til. 

 

Klubliv 
 

Igen i sæsonen 2015-16 har der været et 

godt fremmøde i.f.t. medlemstallet – 

både når der spilles klubturnering, og når 

der har været friaftner med hyggeskak, 

udsatte partier eller handicapturnering. 

Klubturneringerne i efteråret 2015 og 

foråret 2015 har haft henholdsvis 11 og 

13 deltagere. Kunne vi blive lidt flere, 

ville der være grundlag for en opdeling i 2 

grupper, hvorved styrkeforskellene ville 

bliver knap så store som i øjeblikket. Ind  
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imellem sker der dog overraskelser, og for 

første gang i lang tid ser det ud til, at 

Finn kan få svært ved at genvinde 

klubmesterskabet. 

 

 
 

Det har været passende med 2 hold i 

holdturneringen, og selv om mange 

runder har ligget samtidigt, har det ikke 

voldt problemer at stille hold. 

 

Synlighed  
 

Hjemmeside, klubblad og jævnlig omtale 

i lokalpressen er midler til at gøre Vojens 

Skakklub synlig for skakinteresserede. 

Hjemmesiden udvikles fortsat med mere 

og mere indhold. Lokalpressen synes 

knap så modtagelig for pressemeddelelser 

og fotos som tidligere, men 

markedsføringen lykkes dog nogenlunde. 

Når det alligevel er svært at tiltrække 

nye medlemmer, kan det måske skyldes, 

at informationerne især henvender sig til 

skakspillere. Måske skal vi tænke meget 

mere ud af boksen for at trække helt nye 

interessenter ind i folden. 

 

DSU, Hovedkredsen og DSS  

 
Vores landsorganisation Dansk Skak 

Union har besluttet at sætte alle sejl til  

 

for at få medlemstallet til at vokse fra de 

nuværende ca. 4550. Det handler både 

om tilvækst og foryngelse i 

medlemskredsen. Skal det lykkes, må alle 

klubber være klar til en koordineret 

indsats/kampagne, og vi skal desuden 

blive bedre til at fastholde nye 

medlemmer.  

Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds er 

kommet godt i gang med arbejdet i den 

fusionerede Hovedkreds, og arbejdet kan 

følges via hjemmesiden http://sydjysk-

hk.dk  

I Dansk Skole Skaks Sønderjyllandskreds 

er tingene gået lidt i stå, paradoksalt nok, 

idet der er masser af skakaktivitet på 

mange af landsdelens skoler. 

Udfordringen er at få et bedre 

samarbejde mellem skolerne, at få 

skakbørnene til at deltage i 

fællesarrangementer, at overkomme 

transportproblemer osv. 

 

I Vojens Skakklub vil vi i det kommende 

år fortsætte med de nuværende 

aktiviteter, men hvis vi bliver lidt flere 

medlemmer, er der også større 

muligheder for at variere klublivet. 

 

Afslutning 
 

Jeg vil slutte beretning med at sige tak, 

dels til vore sponsorer 3F og Stine & 

Holmberg, og dels til alle medlemmer, 

fordi I på hver jeres måde gør det til en 

fornøjelse at tilbringe mandag aften her i 

klubben sammen med vores dejlige 

skakspil. Desuden tak for det gode 

samarbejde i vores lille 3-

mandsbestyrelse. 

/Karl Posselt – 22.02.2016. 

http://sydjysk-hk.dk/
http://sydjysk-hk.dk/
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Sponsorer 

 

Vojens Skakklubs sponsorer. Støt dem. De støtter os: 
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Holdturneringen 2015-16 

 

Vojens Skakklub har 2 hold med i 

sæsonens holdturnering i Dansk Skak 

Unions 4.-5. Hovedkreds. Førsteholdet i 

A-rækken og andetholdet i B-rækken. 

Samtlige hold- og individuelle resultater 

bringes her i SPRINGEREN. 

 

A-rækken, gruppe 1, 26-10-2015 

 
Vojens 1 Bov 2 Res.    

1 Mogens K. Larsson  Svend Erik Kramer 0 - 1  

2 Finn Nielsen Marthe Benzen 0 - 1  

3 Karl Posselt Guido Heinemann 0 - 1  

4 Benny Christensen  Dennis Schwarz 0 - 1  

  

Uha. Vi vidste godt, at Bov stillede med 

et hold med et ratinggennemsnit et godt 

stykke over vores. Alligevel er det svært 

at finde en undskyldning for et så dårligt 

resultat. Finns og Karls nederlag var i 

orden, men i de andre 2 partier burde der 

været kommet mindst 1 point ud af 

anstrengelserne. I sæsonen 2014-15 gik 

det i første runde lige så galt mod 

Alssund. 

 

A-rækken, gruppe 1, 09-11-2015 

 
Vojens 1  Ribe 3 Res. 

1 Mogens K. Larsson   Jørgen V. Stavnager 1 - 0 

2 Finn Nielsen  Ulrik Germundsson 1 - 0 

3 Karl Posselt  Hermann Petersen ½ - ½ 

4 Benny Christensen   Gunner Kjeldbjerg 1 - 0 

 

I anden runde gik det meget bedre mod 

Ribe 3, der i første runde havde 

overrasket ved at vinde 3-1 over Ribe 2! 

Karl spillede remis på bræt 3, mens både 

Mogens, Finn og Benny vandt 

forholdsvis ubesværet. Altså en storsejr 

på 3½-½. Det var tiltrængt efter 1. 

rundes 0-4-nederlag til Bov.  

 

 
A-rækken, gruppe 1, 24-11-2015 

 
Ribe 2 Vojens 1 Res. 

1 Arne Nissen Mogens K. Larsson  0 - 1 

2 Hans Erik Leimand Finn Nielsen 1 - 0 

3 Peder Pharsen Karl Posselt 1 - 0 

4 Tobias Simon Lindgaard Benny Christensen  0 - 1 
 

I 3. runde mødte Vojens Ribe 2 på 

udebane. Her var Ribes 

ratinggennemsnit en smule højere, og 

resultatet 2-2 må således beskrives som 

tilfredsstillende for Vojens. Mogens og 

Benny fik hurtigt fordelagtige stillinger 

og vandt begge. Benny i et vældigt 

angrebsparti, hvor det hele tiden 

lykkedes at fastholde truslerne. Til sidst 

blev modstanderen sat mat efter et 

elegant Dronningoffer. Mogens kunne 

efter en række afbytninger spille på 

modstanderens isolani på d-linjen. Til 

gengæld gik Karl galt i byen i 

“formandsmødet” mod Peder Pharsen og 

kom til at stå næstbedst. Efter et klart 

fejlgreb fra Karls side kunne Peder 

afslutte partiet med en fin kombination 

med efterfølgende matsætning. 

I det 4. parti blev Finn stille og roligt 

nedspillet af Hans E. Leimand, der med 

hvid opbyggede en knusende stilling uden 

chancer for modspil fra Finns side. 

Uden at det skal anføres som en 

undskyldning for resultatet, frøs 

Vojensspillerne med anstand i Ribe 

Skakklubs nye lokaler på Ribe 

Jernstøberi denne aften, hvor regn og 

blæst gjorde det hele lidt ugemytligt. 
 

A-rækken, gruppe 1, 14-12-2015 

 
Haderslev 3 Vojens 1 Res. 

1 Asbjørn H. Schack Mogens K. Larsson  ½ - ½ 

2 René Baarup-Christensen Finn Nielsen 0 - 1 

3 Ole Wrang Karl Posselt ½ - ½ 

4 Lars Jørgensen Benny Christensen  ½ - ½ 
 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4185&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3113&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4186&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3115&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4187&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3121&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4188&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3124&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4185&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5052&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4186&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5056&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4187&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5057&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4188&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5058&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5047&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4185&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5048&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4186&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5049&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4187&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5051&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4188&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5507&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4185&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5508&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4186&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5509&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4187&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5511&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4188&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
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A-rækkeholdet var på besøg hos 

lokalrivalerne, og det lykkedes at skaffe 

en smal sejr på 2½-1½ og dermed 2  

matchpoints. René Baarup fik ikke 

rokeret i tide, og det kostede tidligt i 

partiet en officer, som Finn i en gunstig 

position gav tilbage til gengæld for et par 

merbønder. På bræt 1 og 4 tippede 

stillingerne næppe på noget tidspunkt til 

nogen af siderne, og Mogens og Benny 

tog remis mod henholdsvis Asbjørn 

Hovgård Schack og Lars Jørgensen. På 

bræt 3 stod Karl længe meget trangt med 

en uudviklet Springer mod Ole Wrang, 

men det lykkedes Karl at aktivere de 

sidste officerer, mens Ole ikke fik spillet 

f7-f5 i rette tid – og ret hurtigt derefter 

blev der indgået endnu en remisaftale. 

 
A-rækken, gruppe 1, 21-01-2016 

 
Oversø-Frørup Vojens 1 Res. 

1 Sascha Thomsen Mogens K. Larsson  0 - 1 

2 Udo Petersen Finn Nielsen ½ - ½ 

3 Ralf Althüser Benny Christensen  0 - 1 

4 Nelson Bayas Morten Jessen 0 - 1 

 

Vojens 1 levede på udebane op til 

favoritværdigheden med en sejr på 3½-

½. Der var sejre til Mogens, Benny og 

Morten, mens Finn indgik en tidlig 

remisaftale. Med den sikre sejr placerede 

Vojens sig på gruppens andenplads efter 

Bov. 

 

A-rækken, gruppe 1, 01-02-2016 

 
Vojens 1 Gråsten 2 Resultat 

1 Finn Nielsen Finn Zanchetta 1 - 0 

2 Benny Christensen  Henrik Feldborg ½ - ½ 

3 Martin Møller Erik Asmund ½ - ½ 

4 Palle Gejl Jørgensen Michael Pedersen 0 - 1 

 

 

 

I princippet var Vojens favoritter, men 

med et par reserver på holdet må 2-2 og 

et enkelt matchpoint være et passende 

resultat. Finn Zanchetta overså, at han 

kunne sætte Finn Nielsen mat i bunden, 

hvorefter Nielsen takkede for foræringen 

ved at hale en sejr i land. Omvendt gik 

det på bræt 4, hvor Michael Pedersen 

overraskede med en sejr over Palle Gejl 

Jørgensen. Remisserne på bræt 2 og 3 var 

der ikke noget at sige til. 

Finn (Zanchetta) spiller hvid mod Finn (Nielsen). 

A-rækken, gruppe 1, 01-03-2016 

Sidste runde spilles tirsdag den 1. marts 

som samlet stævne i Ribe. Her skal 

Vojens møde Alssund 2 og prøve at 

fastholde den nuværende andenplads i 

gruppen. Stillingen inden sidste runde: 

 
 Hold Brætpoints Matchpoints 

1. Bov 2 19 11 

2. Vojens 1 13½ 8 

3. Ribe 2 12½ 7 

4. Ribe 3 12½ 6 

5. Haderslev 3 11½ 4 

6. Alssund 2 10 5 

7. Oversø-Frørup 9 5 

8. Gråsten 8 2 

 

 

 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5299&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4185&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5300&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4186&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5301&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4188&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5302&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4193&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4186&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5601&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4188&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5603&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4191&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5605&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4192&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=5606&teamTourId=6&teamTourGroupId=36
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Holdturneringen 2015-16 

 

B-rækken, gruppe 1, 26-10-2015 

 
Vojens 2 Bov 3 Res. 

1 Bo Arnfeldt Andersen  Claus M. Nielsen 0 - 1 

2 Martin Møller Steen Jensen 1 - 0 

3 Gagik Sahakian A. C. Petersen 0 - 1 

4 Ole Harbo Knud Bjerre Engsnap  ½ - ½ 

 

Samme aften spillede Vojens 1 i A-

rækken - også på hjemmebane - mod Bov 

2. Her gik det helt galt med et nederlag 

på 0-4. I B-rækken gik det knap så slemt. 

Her blev resultatet 1½-2½ til Bov. Der 

var sejr til Martin, mens Ole holdt remis. 

Bo og Gagik fik ikke points. 

 

 
 

B-rækken, gruppe 1, 09-11-2015 

 
Vojens 2   Tønder 2   Res.   

1 Bo Arnfeldt Andersen    Kaj Elkjær Larsen   ½ - ½   

2 Martin Møller   Edlef Bucka-Lassen   0 - 1   

3 Palle Gejl Jørgensen   Martin Lorenzen   0 - 1   

4 Kresten Beck   Rolf Zombick   1 - 0   

 

Bo spillede remis mod Kaj Elkjær, mens 

Martin desværre forærede Edlef Bucka en 

officer og tabte på bræt 2. Lige så skidt 

kom Palle af sted mod unge Martin 

Lorenzen, mens Kresten reddede æren 

ved at besejre Rolf Zömbick. Altså et 

nederlag på 1½-2½.  

 

B-rækken, gruppe 1, 24-11-2015 

 
Løgumkloster   Vojens 2   Res.   

1 Vagn Lauritzen   Bo A. Andersen   1 - 0   

2 Scot W. Jensen   Gagik Sahakian   1 - 0   

3 Nis H. Madsen   Ole Harbo   1 - 0   

4 Jens Peter Jensen   Kresten Beck   1 - 0   

 

B-holdet mødte Løgumkloster på Ø. 

Højst Skole og fik overhovedet ikke 

points med hjem. På papiret var 

Løgumkloster også klart bedst, men 0-4-

resultatet må desuden tilskrives, at 

Løgumklosters spillere har mange års 

holdskakerfaring. Det samme gjaldt kun  

2 af Vojensspillerne. Altså nederlag til 

både Bo, Gagik, Ole og Kresten. 
 

B-rækken, gruppe 1, 14-12-2015 

 
Bov 3   Vojens 2   Res.   

1 Steen Jensen   Bo A. Andersen   ½ - ½   

2 A. C. Petersen   Martin Møller   1 - 0   

3 Verner F. Schrøder   Gagik Sahakian   1 - 0   

4 Knud Bjerre Engsnap    Ole Harbo   1 - 0   

 

B-holdet var i Bov. A.C. Petersen fik på 

bræt 2 hurtig materiel overvægt mod 

Martin, mens Verner Schrøder på bræt 3 

kom i problemer mod Gagik, der dog ikke 

fik sækken snøret til, og så blev partiet 

vendt til Verners fordel. Bo fik på 1. bræt 

presset Steen Jensen, men udover 

remisgrænsen kom partiet næppe. Remis 

så det også ud til at blive på bræt 4, men 

i lige stilling spillede Ole for højt spil med 

ofring af to lette officerer uden det 

forventede udbytte, hvorefter Knud 

Engsnap gik sejrrigt ud af partiet. Altså 

sammenlagt en ordentlig snitter med 3½-

½ til Bov. 

 

 

 

 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4190&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3122&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4191&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3126&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4194&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3127&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4195&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3130&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4190&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4589&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4191&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4598&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4192&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4601&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4196&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4603&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3319&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4190&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3320&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4194&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3324&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4195&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3325&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4196&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3126&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4190&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3127&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4191&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3129&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4194&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3130&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4195&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
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B-rækken, gruppe 1, 18-01-2016 

 
Tønder 2   Vojens 2   Res.   

1 Kaj Elkjær Larsen   Bo A. Andersen   ½ - ½   

2 Richard Knott   Gagik Sahakian   ½ - ½   

3 Edlef Bucka-Lassen   Martin Møller   ½ - ½   

4 Carl Aage V. Møller   Ole Harbo   0 - 1   

 

Vojens 2 i B-rækken var mandag aften i 

Tønder og kom hjem med sæsonens første 

og ret uventede sejr på 2½-1½. Der var 

remis til Bo, Gagik og Martin, mens Ole 

sejrede på bræt 4. Glæden varede 

imidlertid, idet det viste sig, at der på 

Vojens-holdet var byttet om på 

holdopstillingen i forhold til styrkelisten.  

 

Det var næppe afgørende for resultatet, 

men fejlen bliver straffet i henhold til  

reglementet. Det betyder, at Tønder får 

sejren i et parti, der ellers endte remis, og 

Vojens tildeles desuden et halvt 

strafpoint. Surt, og altså kun 1½ points 

til Vojens i denne match. Vojens er 

dermed uhjælpeligt isoleret på fjerde- og 

sidstepladsen i gruppen. Stor ros til hver 

enkelt spiller på holdet, der kæmpede 

godt mod ratingovermagten. 
 

B-rækken, gruppe 1, 01-02-2016 

 
Vojens 2   Løgumkloster    Res.   

1 Morten Jessen   Scot Wolfgang Jensen   0 - 1   

2 Gagik Sahakian   Karl Martin Kristensen    ½ - ½   

3 Ole Harbo   Nis H. Madsen   ½ - ½   

4 Kresten Beck   Jens Peter Jensen   1 - 0   

 

Den 1. februar var der afsluttende stævne 

i B-rækken i Vojens. Det havde Tønder 2 

imidlertid ikke opdaget, og holdets 

spillere sad i Tønder og ventede på Bov 3. 

Ærgerligt for Tønder, der dermed taber 

uden kamp, men også ærgerligt for Bov-

spillerne, der dermed var kørt forgæves 

til Vojens. I aftenens anden kamp i  

 

gruppen fik Vojens en smule revanche 

mod Løgumkloster med et 2-2-resultat. I 

første gennemløb kom Vojens hjem fra 

Løgumkloster med et 0-4-nederlag! 

På bræt 1 satte Morten en kvalitet til og 

tabte derefter partiet. Der var remisser til 

Gagik og Ole imod henholdsvis Karl 

Martin Kristensen og Nis H. Madsen, 

mens Kresten Beck spillede endnu et 

jævnbyrdigt parti mod Jens Peter 

Jensen. Kresten afsluttede med en fiks 

kombination, der for Jens Peter betød 

mat eller tab af 2 officerer ved en 

afdækkerskak. 

 

Trods det uafgjorte resultat ender 

Løgumkloster på en klar førsteplads i 

gruppen. 

 

 
Kresten spiller hvid mod Jens Peter Jensen, 

Løgumkloster 

 

Slutstillingen i B-rækken, Gruppe 1: 

 
 Hold Brætpoints Matchpoints 

1. Løgumkloster 1 16½ 11 

2. Bov 3 14½ 6 

3. Tønder 2 9½ 6 

4. Vojens 2 7 1 
 

 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4589&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4190&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4592&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4194&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4598&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4191&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4602&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4195&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4193&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3320&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4194&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3322&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4195&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3324&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=4196&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=3325&teamTourId=6&teamTourGroupId=38
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Hvid: Nis H. Madsen, Løgumkloster 

Sort: Ole Harbo, Vojens 

Partiet blev spillet i Holdturneringen 

- B-rækken den 01-02-2016 i Vojens 

 

1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.h3 ¤f6 4.¤c3 a6 

5.¥c4 b5 6.¥b3 ¥b7 7.¤g5 d5 8.exd5 

¤xd5  

[Ikke det bedste. Her kunne Hvid spille 9. 

Sxf7 og efter Kxf7 følge op med 10. Df3+, 

hvorefter Hvid vinder Springeren på d5.] 

 

9.£f3 £xg5 10.¤xd5 £d8 

 

 
 

[Her kunne Hvid spille 11. Sf6+ med 

efterfølgende slag på b7.] 

 

11.0–0 f6 [Tillader igen Sxf6, som nu er 

endnu bedre.] 

 

12.d4 ¥xd5 13.¥xd5 ¦a7 [Allerede nu 

står Hvid ret klart til gevinst, men der kan 

jo ske meget i et skakparti.] 

 

14.dxe5 c6 15.¥xc6+ ¤xc6 16.£xc6+ 

£d7 17.£xd7+ ¦xd7 18.exf6 gxf6 

19.¦e1+ ¢f7 20.¥e3 ¥g7 21.¦ad1 ¦c7 

22.c3 h5 23.¦d6 ¦a8 24.¥b6 ¦b7 25.¥a5  

 

 

¥f8 26.¦c6 [Trækket tillader Sort at sikre 

sig den åbne d-linje.] 

 

26...¦d7 27.¦ee6 ¦d1+ 28.¢h2 ¥g7 

29.¦xa6 ¦xa6 30.¦xa6 ¦d2 31.c4 ¦xb2  

 

32.cxb5 ¦xb5 33.a4 ¦b1 34.¦a7+ ¢g6 

35.¥c3 ¦c1 36.¦c7 ¦c2 37.f3 ¥h6  

[Når Nis nu ikke har fundet den lette vej til 

at afgøre partiet, kan Ole jo lige så godt 

begynde at stille små fælder/trusler op. 

Her truer både 38. - Lf4+ og Ld2.] 

 

38.¦c4 [Her plumper Nis i! Hvid kunne 

have reddet situationen med 38. Le5 i 

stedet.] 

 

38...¥d2! [Naturligvis!] 

 

39.¥xd2 ¦xc4 40.a5 ¦c2 41.¥e3 ¦a2 

42.¥b6 

 

 
 

[Og efter endnu et par træk tilbød Ole 

remis, sikkert i lettelse over at være 

sluppet ud af den knibe, der opstod tidligt i 

partiet.] 
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Hvid: Gagik Sahakian, Vojens 

Sort: Karl Martin Kristensen, 

Løgumkloster 

 

Partiet blev spillet i Holdturneringen 

- B-rækken den 01-02-2016 i Vojens 

 

 
 

1.e4 e5 2.¤f3 f5 3.d4 exd4 4.£xd4 £e7 

5.¥g5 £xe4+ 6.£e3  

[Hvid har ofret en bonde og skal holde 

fast i det udviklingsforspring, han har fået 

til gengæld. Det gør man ikke ved 

yderligere et træk med Dronningen. 6. 

Le2 var at foretrække. Sort får ikke noget 

ud af at gå på bonderov med 6. - Dxc2.] 

 

6...d6 7.¥d3 £xe3+ 8.¥xe3  

[Stockfish giver sort en lille fordel p.g.a. 

merbonden. Men Hvid har 3 officerer i spil 

og er klar til at rokere. Sort er knap nok 

begyndt!] 

 

8...¤c6 9.0–0 ¥d7 10.a3 h6  

[Disse randbondetræk er meget udbredt, 

men ofte ret unødvendige. 10. - h6 

svækker g6 og giver hvid muligheder med 

11. Sh4.] 

 

11.b4 a6 12.¤c3 ¤f6 13.h3 g5 14.¤d4 

[Mærkeligt, at Hvid endnu ikke har stillet 

et Tårn på e1. Tårne hører hjemme i åbne 

linjer.] 

 

 

 

14...¤e5 15.¥xf5 ¥xf5 16.¤xf5  

[Så er stillingen igen materielt lige, og nu 

står Hvid bedst.] 

 

16...¤c4 17.¥d4 ¢f7 18.¤d5 ¥g7  

[Nu kunne det have været rart, hvis Hvids 

a-Tårn havde stået på e1!] 

 

19.¤xf6  

[Her kunne Hvid faktisk godt spille Sxc7 i 

stedet, men beregningen er ikke nem, for 

Springeren kan jo ikke komme hjem igen 

efter 19. - Tc8.] 

 

19...¥xf6 20.¥xf6  

[Schlagen oder schlagen lassen?! Det er 

ofte et vigtigt spørgsmål. Den hvide Løber 

er dækket af Springeren. Lad Sort bytte 

af, hvis han har lyst og spil 20. f4 i stedet.] 

 

20...¢xf6 21.¤e3 ¤e5 22.f4 gxf4 

23.¦xf4+ ¢g7 24.¦af1 ¦hf8 25.¤f5+ 

¢g6 26.¤h4+ ¢g7 27.¤f5+ ¢g6 28.g4 

¦f7 29.¢g2 ¦af8 30.¢g3 ¢g5 

 [Her blev parterne enige om remis. Hvid 

har gode chancer for at spille på gevinst, 

men det er ikke let.]  ½-½ 

 

Slutstillingen: 
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Skakparti 
Partiet blev spillet i forbindelse med det 

midtjyske mesterskab i skoleskak i 

Silkeborg (09-01-2016).  
 

Hvid: Martin Møller, Vojens 

(1141) 

Sort: NN (1358) 

 
 

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.¥c4 ¤c6  

Her kunne sort med fordel spille 3. - Dh4+ 4. Kf1 

d6 

4.¤f3 ¥c5  

eller 4.- g5, der holder fast i den sorte fordel. 

5.d4 ¥b6 6.¥xf4 ¤f6 7.e5 ¤h5  

Her står Springeren ikke godt. I stedet kunne sort 

spille 7. – d5. 

8.¥e3  

eller Lg5, der er aggressivt og betydeligt bedre. 

Chancerigt er også 8. Lxf7+ 

d5 9.exd6 (e.p.) £xd6 10.£d3 h6 11.0–0 0–0 

12.¤bd2  

Det er tydeligt, at Sorts Springer på h5 ikke gør 

gavn. Sort burde tage konsekvensen og flytte den 

tilbage på f6 eller evt. spille 12. – Sf4. 

¥g4 13.¤e4 £d7 14.¤eg5  

Det ser måske farligt ud med mattruslen, men 

Sorts var er korrekt.  

¥f5 15.¤e4 ¦fe8 16.¤fd2 ¥xe4  

Se4 er bundet og vanskelig at forsvare. 16. – Te7 

med trussel om dublering af tårnene er stærkere. 

17.¤xe4 £e7?? 

Her var stillingen temmelig lige, men med 

teksttrækket demonstrerer Sort, at han ikke rigtig 

tager trykket mod Kongestillingen alvorligt. Nu får 

Martin fat, og han slipper ikke .. 

 

 

 

18.¦xf7! 

Dronningen kan ikke slå igen, og hvid truer med 

en grim afdækkerskak. Måske er det i 

virkeligheden bedst  med 18. – Dxf7, selv om det 

koster dyrt. 

18. -  £b4  

Her er der mat i højst 5 træk, men den er ikke 

nem at få med i et hurtigskakparti.19. Sf6+ Sxf6 

20 Dg6 De1+ 21. Txe1 Sh5 22. Tf8+ Kxf8 23. 

Df7++ 

Der er naturligvis også andre veje til hvid gevinst 

19.c3 £a4 20.b3 £a3 21.¥c1 ¤b4 22.£d2 £a6 

23.¦e7+ £xc4 24.¦xe8+ ¦xe8 25.bxc4 ¦xe4 

26.c5 ¥xc5 27.dxc5 ¤c6 28.£d5+     1-0 
 

----------------------------------------- 

 

Vi har historien med… 

Vores nuværende SydGrandPrix har en 

forhistorie. 4. Hovedkreds fejrede 75 års 

jubilæum i 2002, og i den anledning blev 

der fremstillet et Hovedkredskrus med 

logo, der samtidig fungerede som 

kalender for Skaktur Syd, hvor næsten 

alle Hovedkredsens klubber lagde hus til 

hurtigskak ca. en gang om måneden på 

almindelige klubaftner. Senere udviklede 

dette sig til weekend-hurtigskak i 

samarbejde med 5. Hovedkreds efter 

inspiration fra et lignende koncept i 7. 

HK. Jeg bruger stadig kruset hver dag. 

Det kan man da kalde markedsføring, der 

virker  
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Kombinationsopgaver 
 

Hvid trækker og vinder 

 

Hvid trækker og vinder

 

Hvid trækker og vinder

 

 

 

Matopgaver 
 

Hvid trækker og sætter mat  i 5

 
 

Hvid trækker og sætter mat i 3

 

Hvid trækker og sætter mat i 2
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Vojens Skakklubs kalender – forår 2016 

07 Mandag 15. februar Teoriaften, handicapturnering og udsatte partier 

08 Mandag 22. februar Generalforsamling kl. 19.30 

09 Mandag 29. februar Klubturneringen, 4. runde 

09 Tirsdag 1. marts Holdkamp i A-rækken: Alssund 2 – Vojens 1 (samlet stævne i Ribe!) 

10 Mandag 7. marts Klubturneringen, 5. runde 

10 Lørdag 12. marts SGP-7, Hurtigturnering i Vejle – Evans arrangerer  afslutningsstævnet 

11 Mandag 14. marts Klubturneringen, 6. runde 

12 Mandag 21. marts Teoriaften, handicapturnering og udsatte partier 

12 Tirsdag 22. marts Påskelyn i Løgumkloster 

13 Mandag 28. marts Påskeferie – ingen skak 

14 Mandag 4. april Klubturneringen, 7. runde 

15 Mandag 11. april Afvikling af udsatte partier 

15 Tirsdag 12. april Løgumkloster Byturnering, 1. runde 

16 Mandag 18. april Sæsonafslutning i Vojens Skakklub 

16 Tirsdag 19. april Løgumkloster Byturnering, 2. runde. Derefter fortsætter turneringen således: 
2. runde 19. april 
3. runde 26. april 
4. runde 10. maj 
5. runde 17. maj 

17 Mandag 25. april Sydjysk EMT, 1. runde  
Haderslev Skakklub er arrangør af turneringen om Hovedkredsmesterskabet, 
der fortsætter således: 
2. runde 2. maj 
3. runde 9. maj 
4. runde 23. maj 
5. runde 30. maj 
6. runde 6. juni 
7. runde (lørdag) 11. juni  

 


