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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,- 

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen – 

næste gang den 20.februar 2017 

 

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  
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Generalforsamling 2017 
 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling 
mandag den 20-02-2016 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 ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 
suppleant og 1 revisorsuppleant Valgene gælder 
for 2 år. 

10. Eventuelt. 
 

 

Formandsberetning 2016-17 

Jeg har valgt at lave en meget omfattende 
skriftlig beretning, der i et længere 
perspektiv kan hjælpe på hukommelsen, 
hvis en eller anden på et tidspunkt skulle 
få lyst til at skrive Vojens Skakklubs 
historie. 
 
Ikke færre end 12 medlemmer deltog i 
generalforsamlingen i 2016. En 
tilslutningsprocent, som mange andre 
foreninger vil misunde os. Beretningsåret 
må betegnes som et ”normalår”, der langt  

 
hen ad vejen er forløbet efter ”same 
procedure as last year”. Derfor har 
bestyrelsen faktisk kun holdt 2 formelle 
møder og klaret resten på klubaftner eller 
ved at maile sammen. 
 

Syd Grand Prix 2015-16 

  
Fra Vojens deltog Palle, Ole, Benny, Martin 
og Karl i ét eller flere stævner i løbet af 
sæsonen. Jeg vil ikke omtale 
enkeltstævner, men i den samlede stilling 
blev Benny og Karl henholdsvis nr. 3 
(præmieplacering) og 6 i 2. klasse. I 3. 
klasse spilles Palle kun med i 
juleturneringen i Vojens, hvor det blev til 6 
GrandPrix-points. Lige som Benny deltog 
Martin i samtlige 7 stævner i serien, og 
han var også den, der scorede flest GP-
points i 4. klasse. Da det kun er de 4 
bedste resultater, der tæller, blev Martin 
imidlertid overhalet af Fredericias Janith 
Easan, der tog den samlede førsteplads 
med 4 turneringssejre. Martin nåede en 
sikker andenplads! Ole deltog kun i et 
enkelt stævne og nåede 5 GP-points. 
 

 
SGP i Haderslev 17-10-2015. I forgrunden Jens 
Ove Fries Nielsen med hvid mod Jan Rosenberg. 
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Holdturneringen 2015-16 

 
Vojens Skakklub havde hold med i A- og B-
rækken. Efter et chokerende 0-4-nederlag 
til Bov i 1. runde rejste A-holdet sig flot i 
resten af turneringen og sluttede på en 
andenplads i gruppen – efter Bov, men 
med et enkelt matchpoint mere end Ribe. 
I B-rækken var der betydelig styrkeforskel 
mellem henholdsvis Bov 3 og 
Løgumkloster 1 – og Tønder 2 og Vojens 2. 
Vojens sluttede sidst i gruppen med kun 7 
brætpoints og et enkelt matchpoint efter 
6 kampe. 
 

 
Holdkamp i B-rækken i Vojens den 26-10-2015. 
Vojens 2 – Bov 3. I forgrunden spiller Claus 
Nielsen hvid mod Bo Andersen. Matchen blev 
vundet af Bov med 2½-1½. 
 

Pokalturneringen for hold 

 
Kvalifikationsstævnet til finalen i Dansk 
Skak Unions Pokalturnering for 4-
mandshold blev afholdt i Vojens den 3. 
april. Det var et nyt arrangement for 
klubben, der i mange år ikke har deltaget i 
dette kvalifikationsstævne, der i øvrigt har 
haft Tønder Skakklub som ”fast” arrangør i 
4. Hovedkreds. Efter aflysning af  

 
arrangementet i 2015 og dannelsen af 
Sydjysk Hovedkreds samme år var det 
svært at finde en arrangør, og derfor 
sprang Vojens Skakklub til. 
 
Der deltog 10 hold Bredderækken, og 
Springeren og Bov kvalificerede sig til 
finalestævnet i Svendborg i Pinsen.  
 
Det blev et fint stævne. Vojens havde ikke 
selv hold med, men vi blev en erfaring 
rigere som arrangører.  
 
Hovedkredsen håber på, at dette årlige 
kvalifikationsstævne kan turnere rundt i 
regionen med en ny arrangør fra år til år. 
 

 
Kvalifikationsstævne til DSU´s pokalfinale for hold 
i Svendborg 1. Pinsedag. Stævnet blev afviklet i 
Vojens den 3. april 2016. 
 

Løgumkloster Byturnering 2016 

 
Vojens Skakklub har ret få medlemmer, 
der er turneringsaktive uden for klubben, 
men den lille, hyggelige og årligt 
tilbagevendende, koordinerede turnering i 
Løgumkloster (spillested: Øster Højst)  
bliver ved med at samle en passende flok 
af spillere fortrinsvis med styrke til 2., 3.  
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eller 4. klasse. Ikke færre end 6 af Vojens 
Skakklubs medlemmer stillede op i 2016-
udgaven af byturneringen – de 5 med  
glimrende resultater. Denne gang kom 
endog bymesterskabet med hjem! 
 
I øverste gruppe spillede Benny 
Christensen stærkt og stabilt og efter 4 
ettaller var bymesterskabet i hus, og han 
kunne han med sindsro indgå en 
remisaftale mod Jesper Kallesen i sidste 
runde. Med en forventet score på 2,2 
betød Bennys score på 4½ også et flot 
ratingspring, så han efter turneringen er 
avanceret til 1. klasse. Med Bennys sejr 
lykkedes det ikke for Børge Schrøder at 
score 3 mesterskaber på stribe. 
 
Karl Posselt spillede også med i øverste 
gruppe, men gik efter en sejr i 1. runde 
aldeles i stå og endte på gruppens 
sidsteplads. 
 
I gruppe 2 imponerede Morten Jessen fra 
start med en sejr over Hans Chr. Baagøe, 
og Morten hentede også gruppesejren 
med 3½ points og bedste korrektion. 
 

 
Præmietagerne i Løgumkloster Byturnering 2016 

 
I gruppe 3 gik det også helt forrygende for 
de 3 spillere fra Vojens, idet Martin  
Møller, Kresten Beck og Gagik Sahakian 
besatte de 3 øverste pladser. 

 

 
Denne gang var det ikke kun i analyserummet, 
Morten brillerede. Flot sejr over Hans Chr. 
Baagøe i 1. runde. 

 

Sommerskak for ferieramte skolebørn… 

 
I forsøget på hele tiden at gøre nye børn 
interesseret i skak inviterede Haderslev 
Skakklub, Haderslev Skoleskak og Vojens 
Skakklub/Skakskole igen i 2016 til 
Sommerskak i Haderslev. Med det fælles 
initiativ håbede vi 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.  
 
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 

gnidningsfrit. Imponerende at se 

udviklingen fra dag til dag, hvor der i 

frikvartererne blev knyttet nye  
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kammeratskaber, og hvor der blev større 
og større koncentration ved skakbrættet.  
 
Rekrutteringsinitiativer kræver 
tålmodighed, men en deltager i 
sommerskak 2015 er i hvert fald nu 
medlem af Vojens Skakklubs 
skoleskakafdeling! 
 

 
Foto fra Sommerskak i Haderslev 2016. I 
forgrunden til venstre ses Storm Terp fra Vojens. 

 

Skaksommerlejr på Tjele Efterskole 

 

 
 
Efter et par omskiftelige år er der kommet 
rigtig godt styr på skaksommerlejren på 
Tjele Efterskole. Når der åbnes for 
tilmeldinger, skal man sidde klar ved 
computeren og sørge for både tilmelding 
og betaling med det samme. Ellers er 
pladserne optaget.  
 
Fra Vojens var Martin Møller med igen i 
2016, og den ugelange lejr giver resultater  
 

 
– både i form at øget spillestyrke og 
livslange venskaber. 
Derfor er Martin blandt de 120 tilmeldte 
igen i 2017! 
 

Lundeborg 2016 

 
I det hele taget har Martin ikke holdt 
megen sommerferie fra skak i 2016, hvor 
han – sammen med Asbjørn Hovgård 
Schack fra Haderslev – også deltog i en 
sommerhurtigturnering i Lundeborg den 6. 
august. Her blev det til en flot førsteplads i 
basis 4 med 6 points af 7 mulige. 
 

 
Vinderne i øverste gruppe i Lundeborg 2016. 
Bjarne Light, Jens Ove Fries Nielsen og Kristoffer 
Dyrgaard. Bemærk det fine sejrspodie og det 
danske sommerland i baggrunden. 
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Ny sæson 2016-17 

 

 
 
De nødvendige forberedelser til en ny 
sæson er efterhånden rutine – dog med 
vejret i Høtten som den altid ukendte 
faktor.   
 

Høtteskak 27-08-2016 

 
For andet år i træk klarede vi os uden 
overdækning ved fortovsskakken 
Høttelørdag. Tilstrømningen af ikke-
medlemmer kunne have været bedre, 
men vi er nødt til at tro på, at Høtteskak er 
én af de aktiviteter, der gør skakklubben 
synlig i byen og dermed har en virkning i 
forhold til rekruttering af nye medlemmer. 
Her i begyndelsen af 2017 blev der sået 
tvivl om, hvorvidt Høtten kunne fortsætte, 
men heldigvis ser det ud til, at der også 
bliver byfest i Vojens i 2017. 
 
 
 

 
 
 

 
Endnu en Høttelørdag (27-08-2016) med 
solbrillevejr. Det er sådan, vi helst vil have det. 

 
 

Sønderjysk/Sydjysk EMT 

 
Med fusionen af 4. og 5. Hovedkreds til 
Sydjysk Hovedkreds måtte konceptet for 
turneringen om det sønderjyske 
mesterskab ændres til et Sydjysk 
mesterskab. Haderslev Skakklub påtog sig 
arrangøropgaven og forsøgte først med en 
traditionel 7 runders EMT på mandag 
aftner i forlængelse af sæsonen 2015-16.  
Da tilslutningen til turneringen var 
beskeden – og næsten alle tilmeldte var 
fra arrangørklubben, blev formatet 
ændret til en 5 runders weekendturnering 
i september 2016. Denne gang var 
deltagerantallet faldet yderligere, og 
turneringen måtte opgives. Turneringen 
hviler nu, indtil en evt. anden arrangør 
vælger at forsøge at trække den i gang 
igen. 
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Juniorskak 

 
I flere sæsoner har vi haltet lidt med kun 
3-4 deltagere i juniorafdelingen. På det 
seneste er dette tal steget til 6, og i 
begyndelsen af februar 2017 er 
deltagelsen kravlet op på 8. Det er et 
vigtigt fremskridt, idet der så bliver flere 
muligheder for at spille skak mod 
forskellige og jævnbyrdige modstandere. 
Der suppleres stadig med undervisning på 
storskærm m.v. 
 
Oleksandr Pershuta er klar til at deltage i 
eksterne turneringer og har i 2016 været 
med til sønderjyske mesterskaber i 
Haderslev og DM i skoleskak i Ollerup med 
fornuftige resultater i.f.t. alder. Øvelse gør 
mester, og Oleksandr er godt på vej.  
 
Vejlekredsen af Dansk Skole Skak tog i 
2016 et nyt initiativ med 
træningssamlinger i Trekantområdet i 
samarbejde med lokale klubber og med 
gode instruktører tilknyttet. Der blev 
afholdt 5 samlinger på lørdage i løbet af 
året, og fra Vojens deltog Martin Møller i 
nogle stykker med godt udbytte. 
 
 

Syd Grand Prix 2016-17 

 
Syd Grand Prix fortsætter, men desværre 
med faldende deltagerantal og færre 
klubber repræsenteret. Specielt er det 
beklageligt, at der ikke altid er  
grundlag for en separat skoleskakgruppe.  
I det hele taget har der været frafald i de 
nedre klasser. Vojens-spillere har heller  

 
 
ikke været så flittige deltagere som 
tidligere. I denne sæson er det kun Benny  
Christensen, Martin Møller og Karl Posselt, 
der har deltaget i én eller flere 
hurtigturneringer i Grand Prix-serien.  
 
Martin har til gengæld klaret sig så fint i 3. 
klasse, at han allerede inden de 2 sidste 
stævner har sikret sig GP-points nok til en 
samlet førsteplads. 
 

 
 
 

Vojens Juleturnering 2016 

 
Vojens Juleturnering indgår som stævne 
nr. 4 i SGP-serien. Hurtigturneringen blev 
som sædvanlig spillet 4. juledag (28. 
december) på Lagoniskolen. Det lykkedes 
at nå op på 56 deltagere, men trods 
sædvanlig bred markedsføring var der et 
stykke op til 75-80, som var et typisk 
niveau for få år siden. Heldigvis var der 
tilmeldt 6 skoleskakspillere, så det 
lykkedes at få en fin turnering for dem - 
med tid til at spille 2 gange alle-mod-alle. 
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Turneringsvinder Kim Skaaning i midten flankeret 
af Henrik Svane (tv.) og Poulsten Grabow (th.). 
Alle 3 scorede 5 points i Mesterklassen. 

 
Juleturneringen blev afholdt for 44. gang, 
og den forløb uden problemer. Det er 
herligt, at Vibse Sørensen (Martins mor) 
har påtaget sig opgaven som køkkenchef! 
 

 
 

Holdturneringen 2016-17 

 
Selv om holdturneringen endnu ikke er 
færdigspillet, kan man allerede nu 
konstatere, at de 2 Vojens-hold i 
henholdsvis A-, og B-rækken har klaret sig 
fint.  
 

 
 
B-holdet er inden sidste runde så langt 
foran de øvrige, at gruppesejren er 
hjemme.  
 
I A-rækken ligger Vojens´ førstehold også 
godt på en foreløbig andenplads før de 
sidste 2 runder. Men holdet må forudse 
hård konkurrence fra især Springeren 
(Kolding), når gruppevinderen skal findes. 
  

 
Holdkamp i B-rækken: Vojens 2 – Ribe 2 21-11-
2016. I forgrunden Gagik Sahakian mod Gunnar 
Kjeldbjerg. 
 

Markedsføring og rekruttering 

 
Blandt de initiativer, der skal resultere i 
synlighed og helst også nye medlemmer 
for at sikre Vojens Skakklubs fremtid, er 
allerede nævnt Sommerskak og 
Høtteskak. 
 
T-shirts. Yderligere skal nævnes, at vi kort 
efter sæsonstarten i 2016 købte nye klub- 
T-shirts til brug når medlemmer 
repræsenterer klubben udadtil. 
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ADHD-messe. Den 5. november 2016 
havde ADHD-foreningen inviteret til 
fritidsmesse i Hammelevhallen i dag.  
Sammen med andre aktivitetstilbud deltog 
skakklubberne i Haderslev og Vojens med 
en fælles stand.  
 

 
Skakklubbernes stand på ADHD-messen i 
Hammelev 

 
Roll-Up. Vojens Skakklub har fået 
fremstillet en “roll-up” i formatet 85 x200 
cm. Roll-up-en blev luftet for første gang i 
forbindelse med Vojens Juleturnering, 
men skal især bruges til udadvendte 
arrangementer. Det kan være 
propagandaarrangementer som 
fortovsskak eller lignende. Lige nu er den 
opstillet på Vojens Bibliotek i aktuel 
forlængelse af Skolernes Skakdag den 10. 
februar. Gode ideer til anvendelse af roll-
up-en modtages gerne.  

 
 

 
Foto i forrige spalte: Klubbens Roll-up er p.t. 
opstillet på Vojens Bibliotek sammen med 
skakspil og foldere, der skal lede interesserede 
videre til skakklubben  

 
Endelig er der i januar 2017 oprettet en 
FaceBook-side for Vojens Skakklub. 
Nærmere herom i næste afsnit af 
beretningen. 
 

FaceBook 

 
Efter længere tids tilløb har Vojens 
Skakklub oprettet en FaceBook-side. Ikke 
som erstatning for hjemmesiden, men 
som supplement. Hjemmesiden er fyldt 
med skakindhold og rammer derfor især 
klubbens medlemmer og andre i-forvejen-
skakinteresserede. 
 
FaceBook-siden har et andet sigte. For et 
yngre publikum er en smartphone det 
vigtigste redskab til internettet. Mobilen 
er altid ved hånden, og enhver pause 
bruges til at kommunikere på de sociale 
medier. Vojens Skakklubs FaceBook-side 
skal derfor først og fremmest bruges til at: 
– synliggøre skakspillet og Vojens 

Skakklub uden for det traditionelle, 
organiserede skakmiljø 

– skabe interesse og engagement 
omkring skakspillet hos yngre 
mennesker 

– lokke nye mennesker til skakbrættet – 
selv om de slet ikke vidste, at det 
kunne være sjovt og socialt 

– gøre forældre opmærksomme på skaks 
gavnlige virkninger på børns indlæring 
og personlige udvikling 
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– rekruttere nye medlemmer til Vojens 
Skakklub – eller til skakmiljøet i 
Danmark i det hele taget 

 
Det er målet at bringe nye opslag på siden 
1-2 gange om ugen. 
 
Medlemmer opfordres til at være 
ambassadører for klubben ved at “synes 
godt om” og “dele” opslag på FaceBook-
siden, så den får maksimal virkning. Kom 
også gerne med forslag til, hvad der skal 
være på siden. 
 

Medlemsstatus 

 
I modsætning til mange andre klubber har 
Vojens Skakklub ikke oplevet tilbagegang  
de senere år. Under 1 promille af den 
danske befolkning er medlemmer af en 
skakklub. I Vojens er vi p.t. 14 DSU-
medlemmer og har desuden 8 deltagere i 
vores skakskole, der er medlem af Dansk 
Skole Skak. Det er ikke så ringe, hvis man 
opererer med et befolkningstal på lidt 
over 16.000 i den tidligere Vojens 
kommune. Der skal dog ikke herske tvivl 
om, at bestyrelsen arbejder på, at vi skal 
blive flere medlemmer for at sikre 
klubbens fremtid. 
 

Organisatorisk – DSU, HK og DSS 

 
Dansk Skole Skak. Sønderjyllandskredsen 
af DSS er desværre ikke aktiv i øjeblikket. 
Der foregår heldigvis en masse skoleskak 
rundt om på skolerne i Sønderjylland, men 
det kniber med at få skakbørnene i gang 
med at spille mod børn fra andre skoler  

 
eller deltage i almindelige 
hurtigskakturneringer. Imidlertid har 
Haderslev Kommune satset meget på 
skaklæreruddannelse og er opsat på at 
bruge skak som understøttende 
undervisning og udnytte potentialet for 
talentfulde skoleskakspillere ved f.eks. at  
arrangere kommunemesterskaber i 
skoleskak.   
 
Dansk Skak Union vedtog i Påsken 2016 
en kontingentstigning (på 80, 60 og 40 kr. 
for henholdsvis voksne, 
pensionister/ungdom og børn) for at få 
driftsbudgettet til at hænge sammen. 
Denne stigning påvirker naturligvis også 
økonomien i Vojens Skakklub. Unionen 
arbejder i øvrigt med store emner som 
medlemskampagne, elitepolitik, 
informationspolitik og revision af 
hjemmesiden. Det er imidlertid en 
udfordring at få beslutninger omsat til 
konkret handling, når det meste skal 
foregå ved frivilligt, ulønnet arbejde.  
 
Sydjysk Hovedkreds  
Den fusionerede Hovedkreds har 
eksisteret i knap 2 år. Den er geografisk 
meget stor og rummer både nødlidende 
klubber, hvide pletter på landkortet 
(byer/områder uden skakklub) og store, 
aktive klubber med markante turneringer 
som f.eks. Sondex Cup, Horsens Lang 
Weekend og IM-turnering i Fredericia. 
Hertil kommer de faste HK-
arrangementer: Holdturneringen, 
Pokalturneringen og SGP. 
 
Sydjysk Hovedkreds forhandlede i 
forbindelse med fusionen en 
overgangsordning med Dansk Skak Union.  
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Den betyder, at Hovedkredsen til og med 
2018 har ret til 2 oprykningspladser til 
Divisionsturneringen. Fra sæsonen 2019-
20 har Sydjysk HK kun én oprykningsplads 
lige som de øvrige 7 hovedkredse. 
 
Arbejdet i HK-bestyrelsen kalder – som i 
mange andre foreninger – på frivillig 
indsats, og på generalforsamlingen den 
25. marts har både holdturneringslederen 
og kassereren varslet deres afgang. 
Forhåbentlig lykkes det at få disse vigtige 
poster genbesat med initiativrige afløsere. 
 

Klubliv 

 
De fleste af medlemmerne deltager kun i 
begrænset omfang i eksterne turneringer, 
men som arrangør bidrager Vojens 
Skakklub med juleturnering og sidste år 
også med pokalstævne. 
  

 
Et par ”youngsters” (alt er relativt) i kamp i 
klubturneringen 

 
Beretningsåret har budt på stabile 
halvsæsoner med status quo i medlemstal 
og god deltagelse i klub- og 
holdturneringer. Sæsontilrettelæggelsen  
 

 
har været traditionel – dels fordi 
bestyrelsen måske ikke er så kreativ i den  
henseende – dels fordi et beskedent 
medlemstal giver begrænsede muligheder 
for variation.  
Det er lykkedes at skabe interesse 
partier/små opgaver som opvarmning til 
klubaftner, og klubturneringen er blevet 
mere jævnbyrdig og resultatmæssigt 
uforudsigelig end tidligere. 
 

 
 
Derudover er det vigtigt, at klubben også 
er et socialt fællesskab, hvor vi kan hygge 
os sammen ved særlige lejligheder som 
jule- og sæsonafslutning. 
 
Til slut vil jeg takke for jeres opbakning og 
bidrag til klubbens trivsel. En særlig tak 
Kresten, der sørger for, at vores Toftlund-
afdeling kan komme til klubaftnerne og til 
Vibse Sørensen, der altid er klar til at give 
klubben en hånd eller være chauffør. 
 

/Karl Posselt, 16-02-2017. 
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Holdturneringen 2016-17, A-rækken 

 
Vojens Skakklub har 2 hold med i Sydjysk 
Hovedkreds´ holdturnering. Førsteholdet i 
A-rækken og andetholdet i B-rækken. 
Sådan har det efterhånden været i en del 
år.  Alle hold- og individuelle resultater 
bringes her. 
 
A-rækken, gruppe 1, 07-11-2016 
  Vojens 1  Løgumkloster Res.  

1  Mogens K. Larsson -   Scot W. Jensen 1 - 0  

2  Benny Christensen  -   Nis H. Madsen 1 - 0  

3  Bo Arnfeldt 

Andersen 

-  Jens Peter Jensen 1 - 0  

4  Martin Møller -  Karl Martin 

Kristensen 

1 - 0  

  
På hjemmebane blev det trods afbud fra 
Finn Nielsen til en 4-0-favoritsejr i A-
rækken over sidste års oprykkere fra 
Løgumkloster.  Bo klarede vikararbejdet 
fint, og Martins debut som fast mand på 
førsteholdet resulterede også i en sejr. 
 
A-rækken, gruppe 1, 21-11-2016 
  Haderslev 3   Vojens 1 Res. 

1  John T. Sørensen  - Mogens K Larsson  0 - 1 

2  Ejvind Østerby 

Ambøg   

- Finn Nielsen ½ - ½ 

3  Lars Jørgensen - Martin Møller 0 - 1 

4  Marc Hurkmans  - Morten Jessen 1 - 0 

 
Denne gang drog holdet til Haderslev uden 
Benny Christensen. Ikke desto mindre blev 
det en smal sejr, hvor ikke mindst Martins 
sejr over Lars Jørgensen blev afgørende 
for de 2 matchpoints. 
 
 
 
 
 

 
A-rækken, gruppe 1, 12-12-2016 
     Fredericia 3  Vojens 1 Res. 

1   Johnni A. Marcussen -  Mogens K. Larsson ½ - ½ 

2   Claus Marcussen -  Finn Nielsen 1 - 0 

3  Artur Grzych -  Martin Møller 0 - 1 

4  Simon L. Hansen -   Ken Gejl Jørgensen 0 - 1 

 
3. runde gav fuldt udbytte i matchpoints. 
A-rækkeholdet var på besøg i Fredericia, 
hvor Skakforeningens 3. -hold ellers havde 
vist fine resultater i de første runder.  
 
Vojens sikrede sig imidlertid en smal 2½-
1½-sejr. Der var remis til Mogens Larsson, 
nederlag til Finn Nielsen og endnu en sejr 
til Martin Møller. Allermest overraskende 
var det, at Ken Gejl Jørgensen kunne 
træde ind som utrænet reserve på bræt 4 
og besejre det unge talent Simon L. 
Hansen!  
 
A-rækken, gruppe 1, 16-01-2017 
 Vojens 1  Alssund 2 Res. 

1  Mogens K. Larsson -   Broder Petersen  1 - 0 

2  Finn Nielsen -  Kiril Tzvetanov  0 - 1 

3  Bo Arnfeldt Andersen -  Arne Petersen  1 - 0 

4  Martin Møller -    Eilert Simonsen  1 - 0 

 
Alssund har et stærkt førstehold, men 
råder over et begrænset udvalg af spillere 
til andetholdet – ikke mindst ved 
udekampe. Vojens var derfor klart i 
favoritrollen mod Alssund 2, og før der var 
gået en halv time stod det da også 2-0 til 
Vojens. Martin Møller satte sin 
modstander mat efter 14 træk, mens 
Mogens K. Larsson kun skulle bruge 10! 
Det fortsatte knap så let, idet Finn Nielsen 
begik et par koncentrationsfejl, hvorefter  
 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8897&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13138&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8898&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13140&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8900&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8900&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13141&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8901&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13143&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13143&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=11916&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8897&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=14937&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=14937&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8899&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=11918&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8901&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=11919&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8904&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13511&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8897&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13513&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8899&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13516&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8901&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13519&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8903&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8897&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=12765&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8899&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=12767&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8900&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=12768&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8901&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=14837&teamTourId=17&teamTourGroupId=80
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han pludselig endte i en tabsstilling. Bo 
Arnfeldt, der var reserve på bræt 3 holdt 
hovedet koldt og sørgede for en samlet 
sejr på 3-1.  
 
A-rækken, gruppe 1, 27-02-2016 
Næste runde spilles mandag den 27. 
februar i Fredericia. 
 
Den foreløbige stilling ses herunder. Den 
er en smule uklar på grund af det ulige 
antal hold i gruppen. Topholdet Fredericia 
3 mangler kun 1 kamp, mens de øvrige 
hold har 2 runder tilbage: 
 
 Hold Brætpoints Matchpoints 

1 Fredericia 3 14 8 

2 Vojens 1 12 8 

3 Springeren 3 12 6 

4 Fredericia 5 9 5 

5 Haderslev 3 8 3 

6 Alssund 2 3 0 

7 Løgumkloster 2 0 

 
Favorit til gruppesejren er Springeren. De 
2 hold mødes i sidste runde, der spilles 
som samlet stævne hos Springeren i 
Kolding tirsdag den 14. marts 2017. 
 

Holdturneringen 2016-17, B-rækken 

 
B-rækken, gruppe 2, 07-11-2016 
 Fredericia 7  Vojens 2 Res. 

1  Jon Thuesen  Karl Posselt ½ - ½ 

2  Henning Jakobsen  Palle Gejl 

Jørgensen 

0 - 1 

3  Jan Skov  Gagik Sahakian 0 - 1 

4  Carsten Wagner 

Sørensen 

 Kresten Beck 0 - 1 

 
B-holdet var en tur i Fredericia, hvor Karl 
på bræt 1 måtte kæmpe bravt blot for at 
få med remis, mens de øvrige – Palle,  
 

 
Gagik og Kresten vandt deres partier 
sikkert. Altså 3½-½ over Fredericia 7.  
 
B-rækken, gruppe 2, 21-11-2016 
 Vojens 2 Ribe 2 Res. 

1 Karl Posselt Hermann S.  Petersen 0 - 1 

2 Palle Gejl 

Jørgensen 

Ulrik Germundsson 1 - 0 

3 Gagik Sahakian Gunner Kjeldbjerg 0 - 1 

4 Kresten Beck Lars Falsig 1 - 0 

 
Karl og Gagik spillede ikke godt i denne 
jævnbyrdige match på hjemmebane mod 
Ribe 2. Karl valgte en for passiv opstilling, 
der også gav dårlige løbere, og stillingen 
kunne ikke hold i længden. Gagik havde 
gode chancer, men endte med at bringe 
sig selv i afgørende træktvang i slutspillet, 
og det kostede pointet. Heldigvis reddede 
Palle og Kresten et sammenlagt uafgjort 
resultat og et enkelt matchpoint. 
 

 
Vojens 2 – Ribe 2, den 21-11-2016 

 
Hermann Petersen,Ribe 2 - Karl 

Posselt,Vojens 2 [A85] 
Holdturneringen-B-rækken-2016–17 Vojens (2), 

21.11.2016 

 1.d4 e6 2.c4 f5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.¤f3 0–0 6.e3 

b6 7.¥e2 ¥b7 8.0–0 d6 9.h3 ¤bd7 10.¥f4 h6 11.¥h2 

a6 12.a4 ¦c8 13.a5 ¢h8 14.axb6 cxb6 15.¤d2 e5 

16.d5 e4 17.f3 exf3 18.¤xf3 ¤c5 19.¤d4 ¤fe4 

20.¤xf5 ¤xc3 21.bxc3 ¤e4 22.£c2 ¤c5 23.¦f2 ¦f6 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13530&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8902&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13533&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13537&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8906&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13541&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13541&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8907&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8902&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=10258&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=10260&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8906&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=10261&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8907&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=10262&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
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24.¦af1 ¤d7 25.¤d4 ¦xf2 26.¦xf2 £g8 27.¥g4 ¦xc4 

28.¥xd7 £xd5 29.¦f5 £e4 30.£xe4 ¥xe4 31.¦f7 ¥g5 

32.¦f8+ ¢h7 33.¥f5+ ¥xf5 34.¤xf5 ¦xc3 35.¦f7 

¥xe3+ 36.¤xe3 ¦xe3 37.¥xd6 ¢g6 38.¦a7 b5 

39.¥f8 ¦e6 40.¦xg7+ ¢f5 41.¦h7 a5 42.¦f7+ ¢g6 

43.¦b7 b4 44.¦b5 ¦a6 45.¥c5 a4 46.¦xb4 a3 

47.¦b6+ 1–0 

 

Gunner Kjeldbjerg,Ribe 2 - Gagik 

Sahakian,Vojens 2 [D10] 
Holdturneringen-B-rækken-2016–17 Vojens (2), 

21.11.2016 

 

 1.d4 ¤f6 2.c4 c6 3.¤c3 d5 4.c5 g6 5.¤f3 ¥g7 6.¥f4 

¥g4 7.h3 ¥xf3 8.exf3 ¤h5 9.¥e3 e5 10.h4 £e7 

11.¥e2 ¤d7 12.g3 0–0–0 13.b4 exd4 14.¥xd4 ¥xd4 

15.£xd4 ¤e5 16.0–0–0 ¤g7 17.£d2 d4 18.¤e4 ¦d5 

19.f4 d3 20.¤d6+ ¢c7 21.¦he1 dxe2 22.£xe2 ¤d3+ 

23.£xd3 £xe1 24.¤b5+ ¢b8 25.£xd5 cxd5 26.¦xe1 

¦e8 27.¢d1 ¦xe1+ 28.¢xe1 a6 29.¤c3 d4 30.¤e4 

¢c7 31.¢d2 f5 32.¤d6 b5 33.a3 ¢c6 34.¢d3 ¤e6 

35.¤f7 ¢d5 36.¤e5 ¤d8 37.¤f3 h6 38.¤xd4 a5 

39.¤xb5 axb4 40.axb4 ¤c6 41.¢c3 ¤e7 42.f3 ¤c6  

1–0 

 

B-rækken, gruppe 2, 12-12-2016 
 Haderslev 5 Vojens 2 Res. 

1 Christian Frost 

Jørgensen 

Karl Posselt ½ - ½ 

2 Michael Iversen Palle Gejl 

Jørgensen 

½ - ½ 

3 Arne Juul Jørgensen Gagik Sahakian 0 - 1 

4 Sebastian Jacobsen  Kresten Beck 0 - 1 

 
B-rækkeholdet var på besøg hos de 
nærmeste naboer i Haderslev, og her blev 
det til en komfortabel sejr på 3-1. 
Remisser til Karl Posselt og Palle Gejl 
Jørgensen, mens tingene blev afgjort på 
de nederste brætter med sikre sejre til 
Gagik Sahakian og Kresten Beck. 
 
Det bemærkes, at Haderslev virkelig 
markerer sig som en stor klub med mange 
tilmeldte hold i år. Heraf 2 divisionshold 
med 8 spillere på hver! 
 
 
 
 

 
B-rækken, gruppe 2, 16-01-2017 
  Vojens 2  Fredericia 7 Res. 

1 Karl Posselt Jon Thuesen 1 - 0 

2 Palle Gejl 

Jørgensen 

Henning Jakobsen ½ - ½ 

3 Gagik Sahakian Jan Skov 1 - 0 

4 Kresten Beck Carsten Wagner 

Sørensen 

½ - ½ 

 
I B-rækken er der kun 4 hold i gruppen, og 
kampen var begyndelsen på anden 
omgang. Begge hold stillede op i nøjagtig 
samme opstilling som i den tilsvarende 
match i Fredericia tidligere på sæsonen 
(hvor Vojens vandt ½-3½). Denne gang var 
de individuelle resultater en smule 
anderledes, men samlet blev det igen til 
en klar sejr til Vojens – denne gang med 3-
1. 
 
B-rækken, gruppe 2, 31-01-2017 
  Ribe 2  Vojens 2 Res. 

1 Hermann Steen Petersen Karl Posselt 0 - 1 

2 Ulrik Germundsson Palle Gejl Jørgensen 0 - 1 

3 Gunner Kjeldbjerg Gagik Sahakian 0 - 1 

4 Lars Falsig Kresten Beck 1 - 0 

Det kunne være blevet 4 på stribe – på 

jernstøberiet i Ribe (!) – i udekampen i B-

rækken. Kresten havde chancen med en 

officer for 2 bønder, men først lod han 

modstanderen gøre en fribonde farlig, og 

derefter kom han i afgørende træktvang i 

et lige bondeslutspil. Dermed blev 

sejrsmulighederne vendt til et nederlag i 

partiet på 4. bræt. Inden da havde dog 

både Palle og Gagik vundet deres partier, 

og da Karl efter et spændende parti fik 

revanche mod Hermann Petersen i forhold 

til hjemmekampen mod Ribe før jul, blev 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=11921&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=11921&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8902&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=11927&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=11929&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8906&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=11931&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8907&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8902&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13530&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13533&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8906&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13537&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8907&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13541&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=13541&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=10258&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8902&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=10260&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8905&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=10261&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8906&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=10262&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=8907&teamTourId=17&teamTourGroupId=83
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Vojens-sejren på 3-1. Et udmærket 
resultat, der placerer holdet på  
førstepladsen og som gruppevinder 
allerede inden afviklingen af sidste runde. 
Vojens er 4 points foran Ribe og har 
desuden 9 matchpoints mod Ribes 5. De 
øvrige hold kan ikke nå op.  Den foreløbige 
stilling i gruppen: 

 Hold Brætpoints Matchpoints 

1 Vojens 2 14½ 9 

2 Ribe 2 10½ 5 

3 Fredericia 7 8 3 

4 Haderslev 5 7 3 

 
B-rækken, gruppe 2, 27-02-2017 
Sidste kamp spilles på hjemmebane mod 
Haderslev den 27. februar. 
 
Ulrik Germundsson,Ribe 2 - Palle Gejl 

Jørgensen,Vojens 2 [C42] 
Holdturneringen-B-rækken-2016–17 Ribe (5), 

31.01.2017 

 

 1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 ¥e7 4.¤f3 d6 5.¤c3 c6 6.a3 

0–0 7.0–0 b5 8.¥b3 ¤bd7 9.a4 b4 10.¤a2 ¦b8 11.c3 

a5 12.cxb4 axb4 13.¥d2 c5 14.¤c1 ¥a6 15.¦e1 ¤b6 

16.¥c2 £c7 17.b3 h6 18.¤h4 ¥c8 19.£f3 ¤h7 

20.¤f5 ¥xf5 21.£xf5 g6 22.£f3 h5 23.¥h6 ¦fe8 

24.£g3 £d7 25.¥d1 ¢h8 26.¥xh5 ¦g8 27.¥g4 £e8 

28.f4 f5 29.¥f3 ¥f6 30.a5 ¤d7 31.fxe5 ¤xe5 32.¦a2 

g5 33.¦ae2 f4 34.£f2 ¤xf3+ 35.£xf3 ¥d4+ 36.¢f1 

£h5 37.¥xg5 £xg5 38.¦a2 £h4 39.¤e2 ¤g5 

40.£xf4 ¦bf8  0–1 

 

Gagik Sahakian,Vojens 2 - Gunner 

Kjeldbjerg,Ribe 2 [C50] 
Holdturneringen-B-rækken-2016–17 Ribe (5), 

31.01.2017 

 

 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 h6 4.a3 ¤f6 5.d4 d6 

6.dxe5 dxe5 7.£xd8+ ¢xd8 8.¤c3 ¥e6 9.¥xe6 fxe6 

10.0–0 a6 11.¤a4 ¤xe4 12.¦e1 ¤f6 13.¤xe5 ¤xe5 

14.¦xe5 ¢e7 15.¤c5 ¦d8 16.¥f4 ¦d5 17.¤xb7 ¦xe5 

18.¥xe5 c6 19.¦d1 ¢f7 20.b4 ¦g8 21.c4 ¥e7 22.c5 

¤g4 23.¥d6 ¦e8 24.h3 ¤f6 25.f3 ¤d5 26.¥xe7 ¦xe7 

27.¤d8+ ¢f6 28.¤xc6 ¦c7 29.¤d4 ¤f4 30.¤c2 

¤e2+ 31.¢f2 ¤c3 32.¦d3 ¤d5 33.¤e3 ¤xe3 

34.¢xe3 ¢e7 35.¢e4 ¢f6 36.¦d6 a5 37.g4 axb4 

38.axb4 ¦b7 39.¦b6 ¦a7 40.c6 ¦a1 41.b5 ¦c1 

42.¦b7 g5 43.c7 ¦c5 44.b6 e5 45.¦b8 ¢e6 46.c8£+ 

¦xc8 47.¦xc8 ¢d7 48.¦c1  1–0 

 

 

 

Ferie fra skak – skak på ferien 
 

Selv når der er sommerpause i Vojens 
Skakklub og Springer-redaktøren er på 
ferie, er opmærksomheden rettet mod 
skak i ferielandet. 
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 (1901-
81). Det er en livlig plads med et stort 
udvalg af restauranter m.m., og mange 
mennesker færdes her de fleste af 
døgnets timer. Der er desuden indrettet et 
skakmuseum, og vigtigst af alt: Her findes 
et stort udendørs skakspil, der næsten 
altid er i brug. Mit feriebillede herunder er 
ingen undtagelse. 
 

Fortovsskak på Max Euwe Plein i Amsterdam. 
Machgielis (Max) Euwe var en hollandsk 
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. 
 

http://www.amsterdam.info/museums/chess-museum/
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Christensen,Benny - Posselt,Karl [C01] 
Klubturneringen, forår 2017, 06.02.2017 

[C01: Fransk: Afbytningsvarianten] 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 ¤f6 5.¤c3 ¥b4 

6.¥d3 0–0 7.¤ge2 c5 8.0–0 [Sidste teksttræk. Hvid 

rokerer og bringer Kongen I sikkerhed] 

 

8...¤c6 9.cxd5 [9.¤xd5 ¤xd5 10.a3 ¥a5 (10...cxd4? 

fører ikke til det ønskede resultat 11.cxd5 (11.axb4er 

et mindre attraktivt alternativ 11...¤dxb4 12.b3 ¤xd3 

13.£xd3 ¦e8µ) 11...£xd5 12.axb4+–) 11.cxd5 £xd5²] 

 

9...¤xd4= [Hvid har skaffet sig en fribonde på d5] 

10.¥g5 ¤xe2+ 11.¤xe2 [Hvid har en aktiv stilling] 

[11.£xe2 h6 12.¥xf6 £xf6=] 

 

11...£d6 [11...h6 12.¥xf6 £xf6 13.£c2=] 

12.¥c4 [12.£c2 g6²] 

12...¤e4 [Sort truer med at vinde materiale: Ne4xg5] 

 

13.¥f4 [Hvid truer med at vinde materiale: Bf4xd6] 

13...£f6 [Sort truer med at vinde materiale: Qf6xb2] 

 

14.¥c7 [14.a3 ¥a5 15.¥d3²]  

 

Selv om Fritz ikke er begejstret for 14. Lc7, er det godt 

set, netop fordi det ikke er et træk, alle og enhver 

finder. Hensigten er på én gang at spærre Lb4 inde og 

sætte Løberen fast på c7 som garder for fribonden.  

XABCDEFGHY 
8r+l+-trk+( 
7zppvL-+pzpp' 
6-+-+-wq-+& 
5+-zpP+-+-% 
4-vlL+n+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+NzPPzP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 

14...¥d7 [¹14...b6 15.a3 ¥a5=] 

15.a3± ¤d2 16.axb4 ¤xc4 17.b3 [Konsoliderer a4] 

 

17...¦ac8 [17...¦fc8!? 18.d6 ¤e5 19.bxc5 ¥b5±] 

18.d6 ¤b2? [¹18...¤e5!? 19.bxc5 ¤c6±] 

 

19.£d2+– ¥b5 [19...c4 20.¤c3 ¤d3 21.¤d5+–] 

20.bxc5 ¤d3 [20...¦fe8 21.¤c3 ¥xf1 22.¦xf1 £e5+–] 

 

21.¦xa7 [¹21.¦a5 21...¦xc7 22.dxc7+– (‹22.¦xb5 

¦xc5 23.£xd3 ¦xb5 24.£xb5 £xd6+–) ] 

 

21...¤xc5= 22.¦b1 ¤e4 [¹22...¤e6²] 

 

23.£f4?? [[Hvid truer med at vinde materiale: Qf4xe4. 

Men trækket er dårligt] 

[23.£d4 £f5 24.¦ba1 ¤c5+–] 

 

23...£g6 [23...¤c3!? værd at undersøge nærmere 

24.£xf6 ¤xe2+ (24...gxf6?? 25.¤xc3 ¥c6 26.¦d1+–) 

25.¢h1 gxf6 26.¦xb7 ¥c6³] 

 

24.¦e1 [¹24.¦c1!?±] 

24...¥xe2 25.d7?? [Her er hvid ved at smide fordelen 

væk] 

 

[¹25.h4 ¤xd6 26.¥xd6²] 

 

25...¦xc7?? [her taber sort partiet] 

[¹25...¥f3! med en fin chance for sort 26.g3 ¤g5 

27.dxc8¥ ¦xc8–+] 

 

26.£xc7± ¥f3 [26...¤g5!? 27.£g3 £f5+–] 

27.g3+– £d6 [27...£g5 28.¦a4 £c5 29.£xc5 ¤xc5 

30.¦d4 ¤xd7 31.¦xd7+–] 

 

28.£xd6 ¤xd6 29.¦e3 [29.¦a4 ¥c6 30.¦d4 ¥xd7 

31.¦xd6 ¥e6+–] 

29...¥c6? [¹29...¥e4 30.f3 ¥g6±] 

 

30.¦d3+– ¥xd7 31.¦xd6 ¥c6 32.¦a1 ¦e8 [32...¥f3 

33.¦d3 ¥e4 34.¦d4+–] 

33.¦ad1 ¢f8 34.¦d8 ¢e7 35.¦xe8+ ¢xe8 36.¢f1 

¢e7 37.¢e2 ¢e6 38.f3 f5 39.¦d8 ¢f7 40.h4 h5 

[40...¢e6 41.h5+–] 

 

41.¢e3 ¢f6 42.¢f4 g6 [42...¢e6 kan ikke redde, hvad 

der er gået forkert 43.¦d3+–] 

43.¦d6+ ¢g7 [43...¢f7 Sort kan ikke længere ændre  

skæbnens gang 44.¢g5 ¥xf3 45.¦xg6+–] 

 

44.¢g5 ¥xf3 [44...¥e8 redder ikke noget 45.¦e6 ¥f7 

46.¦b6+–] 

45.¦xg6+ ¢f7 46.¦f6+ [46.¦f6+ ¢g8 47.¦xf5+–] 

 

1–0 

 

 
Den, der ler sidst, ler bedst. 
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Opgavesiden 
Opgaverne er ikke sværere end at alle kan være med 

 
 

 
Hvid trækker og vinder 

 

 
Hvid trækker og vinder 

 

 
Hvid trækker og vinder 

 

 
Sort trækker og vinder 

 

 
Hvid trækker og vinder 

 

 
Hvid trækker og vinder 
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Sponsorer 

 

Vojens Skakklubs sponsorer. Støt dem. De støtter os: 
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Vojens Skakklubs kalender – forår 2017 

Uge Ugedag Dato Aktivitet 

08 Mandag 20. februar Generalforsamling i Vojens Skakklub kl. 19.30 

09 Mandag 27. februar Holdkamp i A-rækken: Fredericia 5 – Vojens 1 (spilles i Fredericia) 

10 Mandag 6. marts Afvikling af udsatte partier 

10 Tirsdag 7. marts Grenz-GrandPrix i Ø. Højst kl. 19.15 (Tilmelding samme aften) 

11 Mandag 13. marts Klubturneringen, 5. runde 

11 Tirsdag 14. marts Holdkamp i A-rækken: Springeren 3 – Vojens 1 (spilles i Kolding) 

11 Lørdag 18. marts SGP-7, Hurtigskakturnering i Vejle (Evans)  Tilmelding her. 

12 Mandag 20. marts Klubturneringen, 6. runde 

13 Mandag 27. marts Afvikling af udsatte partier 
Grenz-GrandPrix i Tønder kl. 19.15 (Tilmelding samme aften) 

14 Mandag 3. april Klubturneringen, 7. runde 

14 Tirsdag 4. april Løgumkloster Byturnering, 1. runde (Øster Højst) Tilmelding her 

15 Mandag 10. april Afvikling af udsatte partier 

15 Tirsdag 11. april Løgumkloster Påskelyn i Øster Højst 

16 Mandag 17. april 2. Påskedag: Ingen skak 

16 Tirsdag 18. april Løgumkloster Byturnering, 2. runde (Øster Højst) 

17 Mandag 24. april Sæsonafslutning i Vojens Skakklub.  

18 Tirsdag 2. maj Grenz-GrandPrix i Leck kl. 19.15 (Tilmelding samme aften) 

19 Tirsdag 9. maj Løgumkloster Byturnering, 3. runde (Øster Højst) 

21 Tirsdag 23. maj Løgumkloster Byturnering, 4. runde (Øster Højst) 

22 Tirsdag 30. maj Løgumkloster Byturnering, 5. runde (Øster Højst) - afslutning 

23 Tirsdag 6. juni Grenz-GrandPrix i Flensborg kl. 19.15 (Tilmelding samme aften) 

 

Derefter sommerpause. Sæsonen 2017-18 begynder mandag den 28. august 2017. 

 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23999
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23692

