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SPRINGEREN 

Redaktør: Karl Posselt 
Tlf: 7454 3423  
Mail.: posseltkarl@gmail.com  
Hjemmeside: 
http://www.vojensskakklub.dk  
 
Medlemsbladet SPRINGEREN udgives af 
Vojens Skakklub og udkommer 2-3 gange 
årligt. Bladet leveres til medlemmer og 
interessenter. Artikler, beretninger og 
andre bidrag til bladet er velkomne. 
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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: 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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Velkommen til en ny sæson i Vojens Skakklub. 

Følgende annonce er indrykket i Ugeavisen MidtSyd den 16-08-2016. 
 

 

 

Som medlem kan du virke som ambassadør for klubben.  Kender du skakspillere, der blot 

endnu ikke har meldt sig under klubfanen, så vær med til at give dem et kærligt skub.  

På samme måde kan det gøre en forskel, hvis du hjælper med til at få nye medlemmer til 

hurtigst muligt at føle sig godt tilpas. Så bliver de lidt længere!  
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Vojens Skakklubs Klubturnering 
2015-16 
 

I efterårssæsonen 2015 var Benny den 
eneste, der kunne besejre Mogens. I et 
jævnbyrdigt parti, der endte i tidnød, tillod 
Mogens Bennys dronning at trænge ind 
bagfra. Efter en skak greb Mogens forkert 
og mistede en officer og derefter partiet. 
Benny satsede hårdt på at udnytte sejren 
til at skaffe sig sit første klubmesterskab i 
Vojens, men det blev forpurret af Finn i 
sidste runde, der endte med remis. 
 

 
Mogens formåede at gentage successen 
efter jul med endnu en gang at score 6 
points – denne gang uden nederlag.  
 
Denne gang blev det Karl, der snuppede 
andenpladsen. 
 

 
Samlet set havnede klubmesterskabet for 
sæsonen 2015-16 dermed suverænt hos 
Mogens. 
 

 
 

 
Ole Harbo mod Finn Nielsen i klubturneringen 



Side 5 

Springeren  –  nr. 2016:02  –  medlemsblad for Vojens Skakklub  

 

Holdturneringen 2015-16 
 
Holdturneringssæsonen 2015-16 er 
beskrevet i sidste nummer af 
SPRINGEREN. Eneste lille tilføjelse er 
resultatet af sidste spillerunde i A-rækken, 
hvor Vojens ved afslutningsstævnet i Ribe 
den 1. marts 2016 mødte Alssund 2. 
 
Det blev til en 3-1-sejr til Vojens, men helt 
overbevisende var det ikke. Alssund var 
mødt med kun 3 spillere, så der var en 
gratis sejr uden kamp til Martin Møller. 
Benny vandt en pligtsejr over Kiril 
Tzvetanov, mens både Mogens og Finn 
måtte nøjes med remisser mod betydeligt 
lavere ratede modstandere. 
 
Det endte dog lykkeligt med, at Vojens 
fastholdt sin andenplads i gruppen. 
Ganske vist nåede Ribe 2 samme antal 
brætpoints, men afgørende blev det så, at 
Vojens havde skaffet sig ét matchpoint 
mere. 
 

 
 
 
 

 

 
Mogens Larsson mødte i sidste runde Broder 
Petersen (Alssund 2), der uden større problemer 
holdt remis. 
 

 

Sydjysk Mesterskab 2016 
 

Haderslev Skakklub indbyder til Sydjysk 
Mesterskab – en åben, 5 runders, 
koordineret enkeltmandsturnering. Den 
bedst placerede spiller, der samtidig er 
medlem af Sydjysk Hovedkreds, bliver 
Sydjysk Mester 2016. 
 
Spillested: VUC Syd, Haderslev 
Turneringsform: Koordineret EMT. 
Spilletid  fredag 18.- 22, lørdag og søndag 
9.30 – 13.30 og 14.00-18.00 
Indskud: 150 kr, juniores og pensionister 
100 kr. 
Betænkningstid: 1.30 time pr spiller samt 
tillægstid 30. sek pr træk 
Præmier. 
Mestergruppen 
1. præmie:     1000 kr. 
2. Præmie:       500 kr. 
Øvrige grupper 
1. præmie:     400 kr. 
2. præmie:     250 kr. 
Tilmelding via DSUs turneringssystem 



Side 6 

Springeren  –  nr. 2016:02  –  medlemsblad for Vojens Skakklub  

 
 

Syd Grand Prix 2015-16 
 

 
Foto fra SGP/Vojens Juleturnering 2015 

 
5 Vojensspillere deltog i ét eller flere 
hurtigskakstævner i SGP-serien i den 
forløbne sæson.  
 
Især klubbens Toftlund-afdeling gjorde sig 
fordelagtigt bemærket. Benny Christensen 
og Martin Møller deltog i samtlige 7 
stævner og klarede sig fint ved at hente 
henholdsvis en samlet tredjeplads/-
præmie i 2. klasse (Benny) og en 
andenplads/-præmie i 4. klasse (Martin).  
 

 
Foto fra SGP i Haderslev 17-10-2015 

 
Øvrige Vojensdeltagere var Ole Harbo, 
Palle Gejl Jørgensen og Karl Posselt. Ole og 
Palle i 1 stævne hver, mens Karl nåede op 
på 3. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Karl Posselt i dyb koncentration 

 
 

Syd Grand Prix 2016-17 
 

Programmet for den nye SGP-sæson med 
7 hurtigskakturneringer arrangeret af 
forskellige klubber i Sydjysk Hovedkreds er 
på plads og ser således ud: 
 

Dato Arrangør 

17-09-2016 Springeren, Kolding 

22-10-2016 Haderslev 

12-11-2016 Fredericia 

28-12-2016 Vojens 

04-02-2017 Bov 

18-02-2017 Horsens 

18-03-2017 Evans, Vejle 
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Pokalturneringen 2016 

Dansk Skak Union afholder hvert år en 
pokalturnering for 4-mandshold. 
Turneringen afvikles som hurtigskak med 
kvalifikationsstævner i de enkelte 
Hovedkredse kulminerende med et 
landsfinalestævne, der afholdes Pinsedag. 
 
Kvalifikationsstævnet i Sydjysk Hovedkreds 
blev afholdt i Vojens den 3. april.  10 hold 
deltog i Bredderækken. Springerens hold 
lagde fra land med en 4-0-sejr over 
Gråsten 1, og derefter blev det til 
yderligere 3 sejre, én uafgjort og et enkelt 
nederlag. Med i alt 16 brætpoints 
snuppede Springeren førstepladsen. 
 
Til sidste fløjt var der spænding om, hvem 
der yderligere ville gå videre til 
finalestævnet. I sidste runde gjorde 
Fredericia egentlig sit med en 3-1-sejr over 
Evans. Det rakte imidlertid ikke, idet Bov i 
samme runde scorede 100% imod Gråsten 
2. Dermed var Springeren og Bov klar til at 
repræsentere Sydjysk Hovedkreds i 
Svendborg Pinsedag (15. maj). 
 

 
 

 
Der var kontante præmier til de første 4 
hold og skakbøger til deltagerne på de 
hold, der blev nr. 5 og 6. 
 
Hold Brætp.  Matchp.  Placering 

Springeren 16 9 1 
Bov 15½ 8 2 

Fredericia 2 15 9 3 
Ribe Jern 14½ 8 4 

Alssund 13 5 5 

Tønder 12½ 7 6 
Fredericia 1 12 6 7 

Evans 11½ 5 8 
Gråsten 2 6 1 9 

Gråsten 1 4 2 10 
 
Der var kun tilmeldt 2 elitehold. Da hver 
Hovedkreds må stille med 2 hold i denne 
række, fik eliteholdene fra Fredericia og 
Evans automatisk adgang til Pinsefinalen. 
I Junior- og seniorrækkerne kan alle 
tilmelde hold uden forudgående 
kvalifikationskampe.  
 
Finalestævnet i Pinsen 
Der var i alt tilmeldt 56 hold fordelt på 
eliterække, bredderække, juniorrække og 
seniorrække. Dermed blev Dansk Skak 
Unions finalestævne i pokalturneringen et 
deltagermæssigt stort stævne – afviklet på 
Hotel Svendborg, der efterhånden har stor 
erfaring med skakspillere. Vinder i den 
enkelte rækker blev: 
 
Eliterækken:  Philidor 
Bredderækken: Frem 
Juniorrækken: Evans 
Seniorrækkerne: Nørre Sundby (65+) 

Sydfyn (50+) 
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Sponsorer 

 

Vojens Skakklubs sponsorer. Støt dem. De støtter os: 
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Løgumkloster 
Byturnering 2016 

 

Løgumkloster Byturnering har eksisteret 
siden 1971.  Listen over turneringsvindere 
og bedst placerede Løgumklosterspillere 
gennem årene afslører både, at 
turneringen til tider har været stærkt 
besat, og at Løgumkloster Skakklub har 
opfostret gode skakspillere, som nu 
bidrager til skakmiljøet andre steder i 
landet.  
 
De seneste år har turneringen ikke været 
så stærkt besat, men til gengæld er det et 
uhyre trofast felt, der møder op år efter år 
til den hyggelige turnering. 
 
Årets udgave havde 20 deltagere fordelt 
på 2 alle-mod-alle grupper og en 
Monradgruppe. 
 
Børge Schrøder (Haderslev) blev bymester 
i 2014 og 2015, så han var naturligvis mødt 
op igen og var også ratingfavorit til at 
score ”hattrick”. Sådan skulle det 
imidlertid ikke gå, idet Benny Christensen 
(Vojens) trak det længste strå, da de to 
mødtes i 2. runde. Derefter så Benny sig 
ikke tilbage og med 4 pinde i de 4 første 
runder var bymesterskabet allerede 
fastlagt inden sidste runde. For Benny blev 
det kulminationen på en rigtig god sæson, 
der udover førstepræmie og aktie i 
vandrepokal også gav en flot ratinggevinst. 
Bennys aktuelle ratingtal er nu 1726.  
 

Bennys gevinst over Børge var nærmest en 
miniature, hvor Børge undlod at rokere i 
tide og hurtigt måtte opgive. 
 
Løgumkloster Byturnering 2016.  
2. runde. 
Hvid: Benny Christensen 
Sort:  Børge Schrøder 
1. e4 e6 2. Sf3 b6 3. d4 Lb7 4. Sc3 Lb4 5. Ld3 Sf6 
6. De2 c5 7. O-O cxd4 8. Sxd4 Lxc3 9. bxc3 Dc7 
10. Sb5 Dc6 11. La3 d5 12. Sd6+ Kd8 13. Sxf7+ 
Kc8 14. Sxh8 dxe4 15. Lb5 Dxc3 16. Dc4+ og sort 
opgav forståeligt nok.  1-0 

 
Jeg deltog også i øverste gruppe, men skal 
måske overveje min 
Løgumklosterdeltagelse, eftersom jeg nu 2 
år i træk er endt i bunden med sølle 1 
point.  
 

# Navn Rat 1 2 3 4 5 Po Pl 

1 
Benny Christensen 
Vojens Skakklub 

1591 
5 

1 
2 

1 
6 

1 
4 

1 
3 

½ 4½ 1 

2 
Børge Schrøder 
Haderslev Skakklub 

1786 
3 

½ 
1 

0 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
3½ 2 

3 
Jesper Kallesen 
Gråsten Skakklub 

1615 
2 

½ 
4 

½ 
5 

½ 
6 

1 
1 

½ 
3 3 

4 
Hansjørgen Clausen 
Gråsten Skakklub 

1669 
6 

0 
3 

½ 
2 

0 
1 

0 
5 

1 
1½ 4 

5 
Scot Wolfgang Jensen 
Løgumkloster Skakklub 

1566 
1 

0 
6 

1 
3 

½ 
2 

0 
4 

0 1½ 5 

6 
Karl Posselt 
Vojens Skakklub 

1536 
4 

1 
5 

0 
1 

0 
3 

0 
2 

0 
1 6 

 

Heldigvis var jeg den eneste ”nitte” fra 
Vojens Skakklub, der var vældig godt 
repræsenteret i turneringen – og i 
særdeleshed også blandt præmietagerne. 
 

http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/887830?groupId=2461
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889366?groupId=2461
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889504?groupId=2461
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889505?groupId=2461
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889422?groupId=2461
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/887831?groupId=2461
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# Gruppe 2 Rat 1 2 3 4 5 Po Pl 

1 
Morten Jessen 
Vojens Skakklub 

1366 
2 
1 

3 
0 

4 
½ 

6 
1 

5 
+ 

3½ 1 

2 
Hans Chr. Baagøe 
Vamdrup Skakklub 

1474 
1 
0 

5 
½ 

6 
1 

3 
1 

4 
1 

3½ 2 

3 
Jens Peter Jensen 
Løgumkloster Skakklub 

1352 
4 

½ 
1 
1 

5 
½ 

2 
0 

6 
½ 

2½ 3 

4 
Erik Asmund 
Gråsten Skakklub 

1421 
3 
½ 

6 
½ 

1 
½ 

5 
+ 

2 
0 

2½ 4 

5 
Nis H. Madsen 
Løgumkloster Skakklub 

1477 
6 
1 

2 
½ 

3 
½ 

4 
- 

1 
- 

2 5 

6 
Uwe Hansen 
Gråsten Skakklub 

1308 
5 
0 

4 
½ 

2 
0 

1 
0 

3 
½ 

1 6 

 

Det er lovlig flot at sige, at gruppe 2 blev 
afgjort i 1. runde, men Morten Jessens sejr 
over en sædvanligvis yderst solidt 
spillende Hans Christian Baagøe var ikke 
forudset. Baagøe forsøgte sig med et 
tilsyneladende lovende officersoffer, men 
magtede ikke at finde noget afgørende og 
endte til sidst i håbløs materiel undervægt 
(se partiet herunder). 
 

De to viste sig at være gruppens stærkeste 
og delte i sidste ende præmierne. Nis H. 
Madsen, der muligvis kunne have blandet 
sig i topstriden, måtte desværre trække sig 
fra turneringen efter 3. runde p.g.a. 
sygdom.  
 

Løgumkloster Byturnering 2016 
Gruppe 2 – 2. runde 
Hvid: Hans Christian Baagøe (Vamdrup) 
Sort: Morten Jessen (Vojens) 
1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. h3 Sf6 5. Sf3 e6 
6. a3 Sc6 7. e3 Ld6 8. Ld3 Ld7 9. Sc3 O-O 10. O-O 
Te8 11. Te1 Tc8 12. e4 dxe4 13. Sxe4 Sxe4 14. 
Txe4 Le7 15. Se5 Sxe5 16. Txe5 Lf6 17. Te4 g6 18. 
Le3 Lc6 19. Tg4 h5 20. Tg3 Kf8 21. Lxg6 fxg6 22. 
Txg6 Ke7 23. Dxh5 Th8 24. Dc5+ Kf7 25. Txf6+ 

Dxf6 26. Lg5 Df5 27. De7+ Kg6 28. Te1 Tce8 29. 
g4 Txe7 30. gxf5+ Kxg5 31. Txe6 Txe6 32. fxe6 
Kf6 33. f4 Kxe6  
0-1 
 

# Gruppe 3 Rat 1 2 3 4 5 Po Pl 

1 
Martin Møller 
Vojens Skakklub 

1184 
6 
1 

8 
1 

3 
1 

2 
½ 

4 
½ 

4 1 

2 
Kresten Beck 
Vojens Skakklub 

1206 
5 
1 

3 
½ 

4 
½ 

1 
½ 

7 
1 

3½ 2 

3 
Gagik Sahakian 
Vojens Skakklub 

1276 
7 
1 

2 
½ 

1 
0 

6 
1 

5 
1 

3½ 3 

4 
Aage Munksgaard 
Vamdrup Skakklub 

1230 
8 

½ 
7 
1 

2 
½ 

5 
½ 

1 
½ 

3 4 

5 
Michael Pedersen 
Gråsten Skakklub 

1192 
2 
0 

6 
1 

8 
1 

4 
½ 

3 
0 

2½ 5 

6 
Christian Frost Jørgensen 
Haderslev Skakklub 

1187 
1 
0 

5 
0 

7 
½ 

3 
0 

8 
+ 

1½ 6 

7 
Karl Martin Kristensen 
Løgumkloster Skakklub 

1304 
3 
0 

4 
0 

6 
½ 

8 
½ 

2 
0 

1 7 

8 
Niels Underbjerg 
Gråsten Skakklub 

1130 
4 
½ 

1 
0 

5 
0 

7 
½ 

6 
- 

1 8 

 

I gruppe 3 placerede de 3 Vojens-spillere 
sig på de 3 første pladser. Martins 
førsteplads uden tabspartier var flot, men 
ikke helt uventet. I sit efterskoleår deltog 
Martin ikke i ratede turneringer, og han 
var derfor ”undervurderet” i forhold til sin 
reelle spillestyrke. Også Kresten klarede 
sig igennem uden nederlag. Både han og 
Gagik sejrede over ellers altid farlige Karl 
Martin Kristensen. 

 
Præmietagerne opstillet på rad og række. Bemærk, at 
5 af de 8 er fra Vojens Skakklub.               /Karl Posselt 

http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/887828?groupId=2462
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/887821?groupId=2462
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889423?groupId=2462
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889506?groupId=2462
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889425?groupId=2462
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889507?groupId=2462
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/887847?groupId=2463
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/887829?groupId=2463
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/887827?groupId=2463
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/887820?groupId=2463
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889509?groupId=2463
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/888182?groupId=2463
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889424?groupId=2463
http://turnering.skak.dk/Player/PlayerDetails/889508?groupId=2463
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Sommerskak i Haderslev 

 

 

Dette års tilbud om skak i sommerferien 
faldt tidsmæssigt sammen med skaklejren 
i Tjele. Det var et bevidst valg at se bort fra 
den målgruppe, der i forvejen er godt i 
gang med deres skaktræning og kender til 
mulighederne for at få yderligere træning. 
 
Vi håbede i stedet at kunne tiltrække et 
passende antal begyndere eller børn med 
begrænset skakerfaring fra lokalområdet. 
Det lykkedes! I alt deltog 13 børn – 11 
drenge og 2 piger. 5 deltagere kom fra 
Haderslev, 5 fra Vojens, 1 fra 
Christiansfeld og 2 fra Vejle.  
 
Aldersspredningen var temmelig stor, men 
de fleste var fra 6-10 år. Alle var 
nogenlunde fortrolige med brikkernes 
gang, men de svære (eller sære) træk som 
f.eks. rokade og en passant krævede 
ekstra opmærksomhed og øvelse. Det 
samme var tilfældet med at kende forskel 
på skak, skakmat og pat. 
 
Via bondeskak kom der snart gang i 
praktisk skakspil og regelmæssige  

 
turneringsrunder, og der blev fyldt på 
undervejs via “teoretiske” input ved hjælp 
af Fritz på smartboard – med noget om 
bindinger, gafler, dobbeltangreb og små 
kombinationer. 
 
Imponerende at se udviklingen fra dag til 
dag, hvor der i frikvartererne blev knyttet 
nye kammeratskaber, og hvor der blev 
større og større koncentration ved 
skakbrættet, selv om de fleste børn i den 
alder også er fyldt med fysisk energi, der 
skal ud. Undervisningen blev suppleret af 
ét-trækkere, hvor flere og flere i løbet af 
de 3 dage kunne se løsninger og genkende 
mønstre i de enkelte stillinger. 
 

 
Sommerskakken foregik den 4.-5.-6. juli, 
hver dag kl. 9-15. Der var rigtig god 
“voksennormering” med Kai Bjørnskov, 
Holger Hovgård, Arne Juul Jørgensen og 
Karl Posselt, og det hele forløb stort set 
gnidningsfrit. En god succeshistorie.  
 
Det skal nu blive spændende at se, hvor 
mange af børnene, der holder ved, når en 
ny skaksæson begynder, hvad enten det 
bliver i skoleskak- eller i DSU-
sammenhæng. 
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Lundeborg 2016 

 

De 2 juniorskakspillere – Martin Møller 
(Vojens) og Asbjørn Schack (Haderslev), 
der ses herover i en pause mellem 
hurtigskakrunderne i Lundeborg den 6. 
august 2016, har ikke som deres 
respektive hjemklubber holdt 
sommerferie fra skakken. De har i 
stedet brugt ferietiden til ekstra stor 
skakaktivitet og mangler i kraft af stor 
forældreopbakning aldrig chauffører, selv 
om de kommer vidt omkring. De var f.eks. 
med på skaklejren i Tjele i begyndelsen af 
sommerferien (sammen med Lasse 
Borring, Haderslev), har deltaget i 
Caféskak i Odense og har også været i 
Vejle for at spille enkeltafdelinger af 
Skakklubben Evans´ sommerturnering. 
Seneste indsats var sommerens hyggelige 
hurtigskakturnering på kajen i Lundeborg, 
hvor de deltog for tredje år i træk. 
Turneringen har tidligere foregået i et 
partytelt, men af respekt for det danske 
sommervejr med byger og opklaring var 
skakspillerne i år rykket ind under 
halvtaget ved Fiskeriforeningen.  
 
Både Asbjørn og Martin vandt deres  

 
respektive grupper med henholdsvis 5½ og 
6 points – til lykke!  
 

P.g.a. af sidste års efterskoleophold har 
Martin ikke haft lejlighed til at spille ret 
mange turneringer, og han var denne gang 
kommet i en gruppe, hvor han var 
næstlavest ratet. Han har det imidlertid 
som en fisk i vandet, når der spilles 
hurtigt, og én af skalpene denne lørdag 
var Dansk Skak Unions formand . Med 
resultatet stiger Martins hurtigskakrating 
fra 1331 til 1616!  

De 2 drenge får fint i spænd sammen og er 
efterhånden godt kendt i skakmiljøet. Det 
siges, at de fynske arrangører har tegnet 
“kontrakt” med dem for at sikre, at de 
også deltager i Lundeborg de næste 3 år! 

Øverste mestergruppe i Lundeborg blev i 
øvrigt vundet af Bjarne Light, der bor i 
Haderslev og er medlem af Bov Skakklub. 
 

 
På billedet ses de 3 øverste i mesterskabsklassen – 

fra venstre Bjarne Light (Bov), Jens Ove Fries Nielsen 

(Fredericia) og Kristoffer Dyrgaard (Frem). 
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Medlemsrekruttering  
 
For at imødegå fald i medlemstallet 
igangsætter DSU i efteråret 2016 et todelt 
pilotprojekt. Hvis det bliver en succes, kan 
det siden udbredes til hele landet. 
  
Målrettede annoncer  
Den ene del af projektet drejer sig om 
digitale medier. Her er spørgsmålet 
hvordan man kan bruge annoncer på 
Facebook for at få deltagere til 
begynderhold.  Man vil arbejde med 
målrettede annoncer. Hvis man for 
eksempel ønsker at skaffe medlemmer i 
Aalborg-området, så kan man sikre sig, at 
annoncerne kun bliver vist inden for et 
afgrænset område. 
 
Undervisningsforløb i klubberne 
Den anden del af projektet er samarbejde 
med klubberne om undervisningsforløb og 
om hvad klubberne selv kan gøre.  
 
De to klubber, der i første omgang er med, 
nemlig Aalborg Skakforening og Allerød 
Skakklub. Omkring juletid får man en 
rapport, som viser, om det er en metode, 
man skal fortsætte med i andre klubber.  
 
I Vojens Skakklub har vi gennem årene 
forsøgt os med mange forskellige 
initiativer i håb om at tiltrække flere 
medlemmer. Det er lykkedes nogenlunde 
at bevare status quo i medlemstallet, men 
ikke at give klubben den vækst, der er 
behov for, så forhåbentlig kan DSU-
projektet også give nye ideer til afprøvning 
hos os. 
 
 

 

Juniortræningssamlinger  

Et nyt juniorinitiativ er sat i gang i 
trekantområdet med Lene Wul som 
primus motor. Juniorer og 
skoleskakspillere samles til en række 
træningssamlinger, der sætter fokus på at 
udvikle de unge skakligt samtidig med, at 
kammeratskaber opstår og styrkes. 

Træningssamlingerne er åbne for alle 
juniorer og skoleskakspillere. På den første 
samling var der deltagere fra 7 forskellige 
klubber. 
 
Før sommerferien blev der afholdt 3 
samlinger (5. marts, 21. maj og 24. juni), 
og den 4. samling holdes lørdag den 27. 
august i Kolding.  
 
Der trænes i forskellige styrkegrupper med 
højtkvalificerede undervisere – bl.a. Mads 
Boe, Jens Ove Fries Nielsen, Peter Grove 
og Karsten Foli. 
 
Sydjysk Hovedkreds har støttet initiativet 
for at holde deltagerprisen på et niveau, 
hvor alle kan være med.  
 
Fra Vojens Skakklub har Martin Møller 
foreløbig deltaget i 2 træningssamlinger. 
 

 

http://sydjysk-hk.dk/wp-content/uploads/2016/03/gruppefoto.jpg


Side 14 

Springeren  –  nr. 2016:02  –  medlemsblad for Vojens Skakklub  

 

Ferie fra skak – skak på ferien 

 
Redaktøren har været på sommerferie, 
men som skakspiller har man naturligvis 
skærpet opmærksomhed, når man møder 
tegn på skak undervejs på turen.  
 
Jeg benytter enhver lejlighed til at snuppe 
et foto, når jeg får øje på skakmateriel 
eller skaklitteratur i et boghandlervindue – 
eller ultimativt rigtig levende skakspillere i 
aktivitet. 
 
I år gik turen blandt andet til Amsterdam, 
og naturligvis måtte jeg hen for at se Max 
Euwe Plein – pladsen, der er opkaldt efter 
den store skakmester Max Euwe.  
 
Det er en livlig plads med et stort udvalg af 
restauranter m.m., og mange mennesker 
færdes her de fleste af døgnets timer. Her 
findes et stort udendørs skakspil, der 
næsten altid er i brug. Mine feriebilleder 
herunder er ingen undtagelser. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

På Max Euwe Plein står 
denne skulptur af 
kunstneren José Fijnaut 
 

 

 
 
 
 

I 1986 åbnede Max Euwe Centrum på Max 
Euwe Plein 30a. Centret omfatter bl.a. et 
skakmuseum og et bibliotek, og centret 
har til formål at fremme skak ved f.eks. at 
arrangere kurser og seminarer m.m. 
 

Det er et udmærket resultat af Hollands 
stolthed over at have bidraget til 
skakhistorien med en verdensmester. 

 

 

Wikipedia: Machgielis (Max) Euwe (1901-81) var 
matematiker, skakstormester, skakskribent og 
skakfunktionær. Han blev den femte officielle 
verdensmester i skak, da han slog Alexander 
Aljechin i en match i 1935, men tabte titlen i 
returmatchen i 1937. Euwe huskes ikke mindst 
som fremragende skakpædagog, hvis bøger om 
skak stadig er værd at studere. I perioden 1970-
78 var Euwe præsident for FIDE. 
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Aktivitetskalender for Vojens Skakklub, efterår 2016. 
 

Der tages forbehold over for ændringer. De vil sammen med et udvalg af turneringstilbud 
fra andre klubber bliver offentliggjort på hjemmesiden www.vojensskakklub.dk .  

Uge Ugedag Dato Aktivitet 

34 Lørdag 27. august Høtteskak ved Rådhuscentret 25 i Vojens 

35 Mandag 29. august Klubaften. Vi begynder med hyggeskak 

36 Mandag 5. September Klubaften. Hyggeskak. Evt. lynturnering. Frist for tilmelding til klubturneringen 

37 Mandag 12. september 1. runde i klubturneringen 

38 Mandag 19. september 2. runde i klubturneringen 

39 Mandag 26. september 3. runde i klubturneringen 

40 Mandag 3. oktober Instruktion/teori og hængepartier 

41 Mandag 10. oktober 4. runde i klubturneringen 

42 Mandag 17. oktober Alternativ turnerings-/hyggeaften. Skoleskakken holder efterårsferie 

43 Mandag 24. oktober 5. runde i klubturneringen 

44 Mandag 31. oktober Teoriaften og hængepartier 

45 Mandag 7. november Holdturneringen. 1. runde 

46 Mandag 14. november 6. runde i klubturneringen 

47 Mandag 21. november Holdturneringen. 2. runde 

48 Mandag 28. november 7. runde i klubturneringen 

49 Mandag 5. december Teoriaften og hængepartier 

50 Mandag 12. december Holdturneringen. 4. runde 

51 Mandag 19. december Lynturnering og juleafslutning i Vojens Skakklub. Tilmelding til klubturneringen 

52 Onsdag 28. december SydGrandPrix 4 i Vojens (Vojens Juleturnering  i Lagoniskolens Aula) 

01 Mandag 2. januar 17 Klubaften. Vi begynder det nye år med hyggeskak 

 

http://www.vojensskakklub.dk/
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Høtteskak 

lørdag den 27. august 2016, kl. ca. 9.30-12.30 

Høtteskakken foregår på fortovet uden for Rådhuscentret 25 i Vojens. 

sponsorerer arrangementet. 

Høtteskak henvender sig til alle interesserede, men er især tænkt som et 
propagandaarrangement, hvor klubben søger kontakt med potentielle skakspillere på en 
underholdende og uhøjtidelig måde.  

Husk at møde op Høttelørdag. Jo flere medlemmer, der sidder klar til at lade sig udfordre 
og gøre reklame for skakspillet, desto større chancer er der for en livlig formiddag, hvor 
skakinteresserede spillere og tilskuere deltager i løjerne. 

Vi håber på godt vejr og livlig aktivitet på skakbrættet.  

Alle medlemmer opfordres til at deltage!  

 

Foto fra Høtteskak 2015 

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.toerningspillet.dk/images/Stine Holmberg.jpg&imgrefurl=http://www.toerningspillet.dk/Sponsorer.html&h=434&w=1372&tbnid=IEatXcaOlJveDM:&zoom=1&docid=ZV3725y21-zU3M&hl=da&ei=lcHnU5OFL4K9ygPBlID4Cg&tbm=isch&ved=0CAwQMygEMAQ4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1239&page=4&start=87&ndsp=25

