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Forretningsudvalget (FU)
i 4. hovedkreds.
Formand:
Svend Erik Kramer
Ellundvej 4
Bov
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 26 01
Email: hk4@skak.dk
Kasserer:
Frede Andersen
Koldingvej 6
Gabøl
6500 Vojens
74 87 12 28
E-mail: arnfeldt@post10.tele.dk
Sekretær:
Søren Krabbenhøft
Bakkedraget 74
6650 Brørup
Tlf.: 75 38 48 40 mobil: 50 42 81 88
Email: formanden@vejenskakforening.dk
Holdturneringsleder:
Kai C. Bjørnskov
Birkevej 28
6100 Haderslev
Tlf.: 74 53 21 85
Email: kaicb@yahoo.dk
Juniorleder:
Hansjørgen Clausen
Æblehaven 5
6320 Egernsund
74 44 22 98
Email: majbritclausen@mail.dk

Side 2

Redaktion
Helge Andersen
Solvang 14
6340 Kruså
74 67 87 03
E-mail: hegili@post.tele.dk

Webmaster
Peder Pharsen

4. Hovedkreds’ hjemmeside:
Den gamle – er på vej ud:
www.vikingskak.dk/4hk/
Den nye – er ikke helt opdateret
http://4hk.dk.linux17.wannafind.dk/

Dette nummer.
Det er blevet til et længere referat med
mange partier fra det sønderjyske
mesterskab.
Skakkalenderen på bagsiden af bladet
ser spændende ud. Jeg siger tak til de
mange bidragsydere, som har været
tidligt nok ude.
Formandsskifte.
Ribe Skakklub har skiftet formand.
Jørgen Nielsen har efter mange års flot
arbejde trukket sig fra posten. Han er
blevet erstattet af Peder Pharsen.
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Formandens første år!
Formandsmødet i februar var mere spændende end det havde været i mange år. Der
var kampvalg om formandsposten – normalt er man glad, hvis bare en vil påtage
sig hvervet. Begge kandidater havde været
ude for at sikre sig, at så mange klubber,
som muligt mødte op og støttede dem. Alligevel manglede 3 klubber.
Det tog ikke ret lang tid, før man vidste
hvem de fleste af stemmerne ville gå til, og
det stod lige så klart, at de 2 kandidater
stod meget lige, og at en stemme nok ville
afgøre valget.
Vi fik ikke et ødelæggende kampvalg. Et
kompromis banede vejen. Uwe Hansen
trak sig helt ud af FU, Hansjørgen Clausen
blev ny juniorleder og Svend Erik Kramer
blev ny formand. Den nye formand blev
støttet, fordi han havde lovet at give FU en
saltvandsindsprøjtning. Han havde under
debatten sagt at vi var 2-3 år efter de andre
hovedkredse, og han havde kritiseret FU
for ikke at deltage i debatten.
En måned efter valget fortalte den nye
formand, hvad han, opfordret af forskellige
personer, ville arbejde for:
1. Holdturneringen. FU har købt det program, som de blev pålagt at købe på generalforsamlingen, og Kai Bjørnskov har
meldt sig som turneringsleder. Det punkt
er klaret.
2. Afholdelse af kursus for kampledere.
Kurset er blevet afholdt.
3. De støtteordninger, som findes i DSUregi skal frem i lyset. FU laver oplysningskampagne i efteråret.
4. Hovedkredsens vedtægter vil blive gennemgået og gennemarbejdet. Ændringer vil
blive fremsendt i god tid inden generalforsamlingen.
5. Juniorskak. Hvordan får vi unge ind, og
hvordan får vi dem til at blive?
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De 3 sidste punkter har jeg ikke hørt noget
om. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende
med, at der ikke er sket noget. Måske er
der sendt noget ud til formændene – måske
ligger der noget i støbeskeen, som kommer
inden længe.
Der er nedsat et udvalg, som barsler med
en medlemskampagne. Der bliver afholdt
et stormøde i forbindelse med generalforsamlingen den 23. februar.
Jeg er enig med formanden – det er vigtigt
med en medlemskampagne.
Vi risikerer en prisstigning, da vi er færre
til at betale. Det kan betyde endnu færre
medlemmer, ny stigning……..
Der mangler folk til at lave det frivillige
arbejde. I flere klubber er det den samme
person, som udfører arbejdet som formand,
kasserer og turneringsleder.
Formanden konstaterer, at vi er den mindste og mest sårbare hovedkreds, men han
mener at vi endnu har god tid til arbejdet,
han udtrykker det ved at sige: ”Klokken er
10 min. i 12.”
Jeg mener, at det er høje tid vi gør noget.
For at blive i formandens jargon: ”Klokken
er ikke faldet i slag, men den er 5 min i
12.”
Jeg mener også, at det ville være en god
ide at præsentere udvalgets arbejde på
skrift inden mødet. Det ville måske være
rart at diskutere nogle af tingene internt i
klubberne, inden man skal tage stilling til
dem på et møde. Her er det vigtigt med en
åben debat, hvor udvalget, FU og flere andre deltager.
Det er selvfølgelig vigtigt, at så mange
klubber, som muligt er repræsenteret i så
vigtigt et emne. Jeg synes dog, det er at gå
over stregen, når formanden i indbydelsen
skriver: ”Det er et ufravigeligt krav, at alle
klubber stiller med 2 mand.” Hvad skal
man gøre, hvis man er formand i en lille
klub og ikke kan finde 2 repræsentanter –
lukke klubben?
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Husk på, at der manglede 3 klubber ved en
meget vigtig generalforsamling.
Jeg støttede Svend Erik på mødet, da jeg
mente, at han kunne give hovedkredsen
mere dynamik. Derfor blev jeg glad, da
han overtog formandsposten. Da det lykkedes at få Hansjørgen til at fortsætte i FU,
blev jeg rigtig glad. Han har arbejdet
utrætteligt for hovedkredsen som formand,
og han fortsætter med det store arbejde,
som juniorleder.
Da Svend Erik Kramer overtog formandsposten, regnede jeg med at det ville blive
lettere at skrive bladet. Jeg forventede en
masse nye informationer på hjemmesiden
og på mail. Jeg har ikke fået flere informationer – tværtimod!
Det skuffer mig.
Den nye hjemmeside har været længere tid
end ventet om at komme i gang, samtidig
med at den gamle hjemmeside var på vej
ud. Derfor har bladet været et vigtigere
forum, end normalt.
Jeg forventer informationsniveauet bliver
bedre i formandens 2. år.
Næste år bliver der også nok at tage fat på.
Der bliver færre og færre spillere i holdturneringen. Lad os håbe, at medlemskampagnen løser det problem.
Det er specielt M-række, som er problemet, idet flere spillere ikke ønsker at spille
om søndagen. Jeg tror også, at der findes
en del spillere, som ikke vil spille holdskak
på en hverdagsaften.
Problemet kunne løses ved at slå 4.+5. hovedkredse sammen – 5. hovedkreds er klar
til en fusion. Det vil bare give nogle lange
køreture for os i den sydlige del af hovedkredsen – måske så lange, at nogen stopper
med holdskak.
Der er problemer nok for formanden og
FU at tage fat på i det kommende år.
Men husk – det er alles problemer – så
hjælp med løsningen.

Side 4
Trekant-turneringen.

Broder Petersen blev en suveræn vinder af
hurtigskakturneringen. Han scorede 8½ af
9 mulige og beviste hermed, at alder ikke
er nogen hindring, når det gælder om at få
flyttet brikkerne hurtigt.
På en delt 2.-3.-plads finder vi Henning
Jakobsen og Karsten Fyhn med 6½ point.
På 4. pladsen kommer Sten-Olof Jansson
med 5½ point. 5.- og 6.-pladsen deles af
Jan Zimmermann og Jens Iversen med 5
point. Det var Jens Iversen, som tog det
halve point fra Broder.

Slotsturneringen.
Slotsturneringen blev vundet af Hans Valdemar Hansen med 5 points. Hans Valdemar tabte i første runde til Bent Bojsen,
men vandt de næste 3 runder. Det var nok
til at komme i spidsen af turneringen, og
her blev han resten af turneringen. Bent
Bojsen og Karsten Fyhn delte 2. pladsen
med 4½ point. Karsten Fyhn var eneste
ubesejrede spiller i gruppen. Henning Jakobsen havde efter nogle års pause turneringscomeback.
Erik Asmund vandt basis 2 med 4½ foran
E.J.Jessen, Hans Ole Hansen og Uwe Hansen med 4.
I basis 3 blev førstepladsen delt mellem
Niels Underbjerg og Jørgen Clausen med
5½, mens 3. pladsen blev delt mellem Finn
Zanchetta og Henrik Feldborg med 5 point.
Gruppen er skæmmet af, at 3 spillere udgik
undervejs.
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Løgumkloster Skakklub indbyder hermed til sine to traditionelle
turneringer i foråret
Påskelyn 2008
Spilledag:
Indskud:
Tilmelding

Tirsdagen før påske, i år den 18. marts
Kr. 50 pr spiller
Senest mandag den 17. marts

Turneringssystemet fastlægges, når deltagerantallet kendes, men der tilstræbes at spille
med forgrupper af omtrent samme styrke, der spiller alle mod alle; derefter finalegrupper
efter placering i forgrupperne.

Løgumkloster Byturnering 2008
Turneringen er koordineret og ratet.
Spilledage:
Betænkningstid:
Gruppeinddeling:
Indskud:
Tilmelding:

Tirsdagene, den 15, 22. og 29. april samt 6. og 13. maj
2 timer pr. spiller til hele partiet, ingen mellemliggende
tidskontrol
6 mands grupper, der spiller alle-mod-alle, nederste gruppe dog
eventuelt som Monrad-gruppe, der spiller 5 runder.
Kr. 120 pr spiller, dog kr. 100 for juniorer og pensionister
Senest tirsdag, den 8. april.

For begge turneringer gælder:
Spilletid:
Kl. 19.00 - 23.00
Spillested:
Klosterhallen
Tilmelding:
til Vagn Lauritzen (se telefonnr. mm. ovenfor) opgiv navn, klub,
rating og telefonnummer og for Byturneringen tillige fødselsdato.
Vi håber at se rigtig mange syd- og sønderjyske spillere til turneringerne.

Skakklubben Alssund inviterer til åben forårsturnering 2008.
Spilledage:
Betænkningstid:
Spillested:
Spilletid:
Turneringsform:
Indskud:
Tilmelding:

Tirsdagene, den 15. og 22 januar, 5. og 19. februar, 4. og 11.
marts og 15. april. Hængepartier den 8. april eller privat.
2 timer pr. spiller til hele partiet.
Menighedshuset, Østergade 1, 1. sal, 6400 Sønderborg
19.00 – 23.00.
8-mandsgrupper, nederste evt. Monrad.
Seniorer kr. 130.-. Juniorer og pensionister kr. 100.Senest 7. januar med navn, fødselsdag, telefon og rating til
Broder Pedersen 74 42 64 11, mobil 28 46 26 05 eller
Karsten Fyhn 74 49 02 24, E-mail: kfyhn@tiscali.dk
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Sønderjydsk Mesterskab 2008
7/2-17/4 2008.
Som noget nyt gennemføres det sønderjydske mesterskab 2008 på en hverdagsaften.
Det er Aabenraa Skakklub der inviterer,
og lægger gratis kaffe til.
Spillestedet er røgfrit VUC, Nygade 18-22
med start kl.19.00.
Torsdagene 7/2, 14/2, 21/2, 28/2 (hængepartier), 6/3, 13/3, 10/4, 17/4.
2 timers betænkningstid pr spiller til hele
partiet.
Præmier: 1.præmie i Mesterklassen 2000
kr, 2.præmie 1000 kr. I basisklasserne 1.
præmie 500 kr og 2. præmie 350 kr.
Indskud 130 kr, juniorer og pens. 110 kr.
Tilmelding senest søndag d.27.januar
2008 til Uwe Hansen, 7466 6821,
uuhansen@yahoo.dk.
Se også www.rokaden.dk

SØNDERJYSK SKAK
4. HOVEDKREDS - JUNIOR SKAK.
Vi havde i år igen et hold med til Junior
hold DM. 07 den 5.-6.-7. oktober på Tjele
Efterskole.
Igen i år havde vi en del afbud i toppen,
men havde alligevel et middel Junior hold
med, som i år gjorde det virkelig godt.
Holdet bestod i år af følgende spillere: På
bræt 1. Mikkel Motzkus fra Haderslev med
1862 i rating. I dag er han mesterspiller.
På bræt 2 har vi Rasmus Lund Petersen,
Gråsten med 1800 i rating. Han blev sidst i
November Danmarks Mester i skoleskak i
A - gruppen. På bræt 3 Jørgen Clausen
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Gråsten rating 1509. På bræt 4 Sacha
Thomsen Fribonden Flensborg rating
1440. På bræt 5 Thomas Bergnæs, Tønder
rating 1221. På bræt 6 Jesper Kallesen
Vojens rating 1180. På bræt 7 Anders
Philkjær, Tønder rating 1176 og på bræt 8
Troels Bergnæs, Tønder rating 1038. Et
middel hold som gjorde det fantastisk
godt, fordi de fandt hurtigt sammen. Vi
havde en god tur. Dem der gjorde, at vi fik
en god placering var de 2 første brætter,
Mikkel og Rasmus, samt de 2 Bergnæs
brødre fra Tønder, som gjorde det virkelig
godt. De andre 4 gjorde hvad de kunne og
de gjorde det godt nok..Ud af de 9 hovedkredse blev det til en flot 6 plads og med
sejre over 5. – 7. – 8. Hovedkredse kunne
vi være godt tilfredse. I sidste runde havde
vi faktisk favoritterne på krogen. 6. Hovedkreds, som vandt turneringen tabte vi
kun 5-3 til.
6. hovedkreds vandt foran 1. og 9. Hovedkreds. Vi fik i alt 6 match point og 21,5
brætpoint. topscorer blev Troels Bergnæs
med 4½ point af 8 på bræt 8. Nr 2 Rasmus
Lund Petersen med 4 point af 8 på bræt
2. Nr 3 Mikkel Motzkus med 3,½ point af
8 på bræt 1 og nr 4 Thomas Bergnæs med
3 point af 8 på bræt 5.
Alt i alt et meget godt resultat, som vi kan
være godt tilfredse med.
Fremadrettet ser det godt ud med de juniorer vi har i de fleste klubber i hovedkredsen.
Vi havde en god tur. De ca. 8 - 1o
juniorer vi havde med, bekræfter dette med
det fornemme resultat.
Meget godt gået i år og jeg håber på ligeså
gode resultater og måske endnu bedre resultater fremover.
Hilsen Sønderjydsk skak
Juniorleder Hansjørgen Clausen Gråsten.
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Holdskak.
I 2. division er der 4 hold med fra hovedkredsen. Man forventede at Ribe og Haderslev skulle kæmpe om oprykning med
Skanderborg og Esbjerg. Esbjergholdet er
blevet forstærket efter at fusionen mellem
Esbjerg og Centrum glippede.
Efter de 3 første runder ligner hverken Ribe eller Haderslev en oprykker.
I den anden ende af tabellen skulle Tønder
og Bov kæmpe mod Centrum og Horsens
om at undgå nedrykningen. De 2 nederste
rykker direkte ned, mens 3. sidst sikres en
ekstra kamp mod et hold fra en anden hovedkreds.
Hvis Centrum stiller i stærkeste opstilling,
så bør de ikke få problemer. Første gang de
var i stærkeste opstilling var i 3. runde
mod Ribe. Resultat 4-4.
Tønder har lavet et par solide resultater og
en imponerende 7-1 sejr over Horsens. Det
betyder, at de i øjeblikket er langt fra en
nedrykningsplads.
Da flere af Bovs spillere også er aktive på
tyske hold, har Bov fået flyttet 2 af sine
kampe. Det har betydet, at Bovs resultater
er, som man kunne forvente.
Stillingen efter 3 runder.
1. Esbjerg
17
2. Skanderborg
15
3. Ribe
13½
4. Tønder
13
5. Haderslev
12½
6. Bov
10½
7. Centrum
7½
8. Horsens
6
Med kun 5 hold i mesterrækken bliver
der kun 4 kampe til hvert hold. Oprykningsfavoritter er Aabenraa, som rykkede
ned fra 2. division. Holdet er kommet flot
fra start med en 5½-½ sejr over Gråsten og
en 4-2 sejr over Haderslev 2. Da nogle
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hold har spillet 2 kampe, mens andre kun
har spillet 1 er stillingen noget rod. Aabenraa fører, og andet end oprykning til dem
vil overraske mig.
I A-rækken er der flere hold, som bejler til
oprykningspladsen. Haderslevs 3. hold ligner en sikker nedrykker.
Stillingen efter 3. runder.
1. Løgumkloster
2. Vejen
3. Ribe 2
4. Vamdrup
5. Aabenraa 2
6. Alssund
7. Bov 2
8. Haderslev 3

9½
8½
8
7
6½
4½
3½
½

B-rækken ser meget spændende ud, idet
ingen hold har lagt sig afgørende i spidsen.
De rigtige storsejre, som 4-0 eller 3½-½ er
der heller ikke kommet nogen af. Bedøm
selv stillingen.
Stillingen efter 3. runder:
1. Tønder 2
1. Vojens
3. Bov 3
4. Ribe 3
5. Gråsten 2
6. Ribe 4

7
7
6½
6
5
4½

C-rækken er ramt af kaos. Der er kun 5
hold i puljen, så man spiller med en oversidder. Tønder har 2 hold med i rækken, og
begge hold har meget sent måttet melde
afbud. Desværre er det begge gange gået
ud over Ribes 5. hold, som har mistet 2
hjemmekampe. Tønder har tilbudt at spille
på et andet tidspunkt eller tabe kampene
med 4-0.
Tønders formand har en kommentar til det
skete på næste side.
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I D-rækken er der 6 hold, som mødes til 2
stævner. Holdene mødes 2 gange – første
gang i Bov med følgende resultat:
1. Vojens
2. Tønder
2. Ribe D1
4. Bov D1
5. Ribe D2
6. Bov D2

16
11½
11½
9
6½
5½

Næste runde spilles i Vojens den 8. marts.
Resultatet næste runde kan nemt blive anderledes, da enkelte spilleres fremgang
betyder meget i denne række.
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Tønder-3 skulle også til Ribe. Holdleder
Gonde Hansen modtager afbud fra en
spiller, der er kaldt på arbejde, og Gonde
finder en reserve. Jeg kommunikerer med
Gonde ved 1630 tiden om referat af aftenens kamp til vor hjemmeside. På dette
tidspunkt er alt problemfrit. Men ved 17tiden ringer forældrene til to handicappede
tvillinger, der spiller med på holdet, og
fortæller, at deres chauffør lige har sygemeldt sig, og at tvillingernes særlige bus
derfor ikke kan køre. Gonde foreslår, at de
to drenge bare kører med i Gondes egen
Toyota Camry, men får afslag. Tidspunktet
taget i betragtning vælger Gonde at ringe
afbud til Ribe.

Om 2 afbud i C-rækken.
Tønder Skakklub har været aktøren i 2
pinlige og ærgerlige situationer i denne
sæsons holdturnering, og det har kaldt
røster frem, både eksternt og internt, om, at
holdturneringen er i krise.
Først lidt om de to situationer, der begge
udspiller sig i forhold til Ribe, og begge
gange i C-rækken med Ribe-5, som det
hold, der pludselig står uden modstander.
Tønder-4 skulle til Ribe, men holdleder
Rolf Zömbick så sig nødsaget til at ringe
afbud en times tid før spilstart. Rolf har
normalt sikret sig, at aftalerne med holdets
spillere er på plads i god tid. Sådan var det
også denne gang, men han løber så ind i et
ret sent afbud fra en spiller og bliver nervøs og tjekker lige de andre en ekstra gang.
Han kan ikke få fat i chaufføren trods
gentagne forsøg på telefonen og ringer så
afbud til Ribe. Lidt senere, kl. 18.30, ringer chaufføren, netop hjemkommet fra
København, og fortæller, at nu er han klar
til at køre ! Men altså for sent, - kampen
er aflyst.

De to episoder er ikke omtalt i et forsøg på
at bortforklare det skete, men for at illustrere at det ikke altid er helt nemt at være
holdleder ude i den virkelige verden. Naturligvis påtager Tønder Skakklub sig det
fulde ansvar, og naturligvis accepterer vi at
tabe begge kampe 0-4. Det er dybt piiinligt og ærgerligt.
Jeg har ingen erindring om lignende episoder, og jeg tror ikke, at Tønder Skakklub
har meldt fra til andre holdkampe i mere
end 35 år. Set i det lys er det vel forståeligt, at der spørges, om holdskakken er i
krise. En statistiker ville her klart svare, at
to episoder er alt for lille et grundlag for
mistanker af den art.
Skal man finde ammunition til krise-synspunktet, så skal den nok hentes andre steder.
Niels Falsig
Tønder Skakklub
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FU møde 17. november
Søren Krabbenhøft forkortet af red.
Siden sidst:
Der har været afholdt Kamplederkursus i
Bov, med IA Vagn Lauritzen i spidsen.
Det må betegnes som en succes idet 5 af de
7 deltagende allerede har bestået kurset
den afsluttende prøve.
Dansk Skoleskak Sønderjyske Kreds har
valgt ny formand: Erik Lund-Petersen,
Gråsten
DM 2008 bliver afholdt på Hotel Scandic,
Silkeborg.
Og så har DSU fået nyt logo, en rød hest.
Det gamle logo kunne, i forbindelse med
skakportalen, ikke roteres i 3D, uden at
være meningsforstyrrende.
Økonomi:
Kassebeholdning; 40508,41 kr.
Medlemsantallet i 4 HK er 285
Holdturnering:
Opstarten af hjemmesiden har været endog
særdeles problematisk. Der har dog vist sig
mulighed for at siden er oppe at køre medio december. Indtil da må man nøjes med
den testside der kan findes på 4 HK´s
”gamle” hjemmeside
Vores nye Holdturneringsleder Kai Bjørnskov er kommet i gang.
Vores Mesterrække har desværre kun 5
hold, hvilket affødte en diskussion i FU
om turneringsstrukturen og om søndagskampe skal erstattes af hverdagskampe.
Man enedes i første omgang at tage TL
Kai Bjørnskov med på råd.
Kun tilstrækkeligt med nedrykkere fra 2.
Division, ville kunne afhjælpe problemet,
men det er ikke lige på den løsning, der
håbes på.
Sønderjysk EMT:
Vores Multiveteran Gotfred Sloth Jensen
vandt årets udgave. Også denne turnering
er udsat for vigende interesse, især svigter
vore stærkeste spillere, en mulig løsning
kunne være at lade de store klubber i hovedkredsen stå for arrangementet.
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Aabenraa afholder Sønderjysk EMT i
marts -april 2008
Syd Grand Prix:
Tønder: 30 deltagere
2. Afdeling i Vejen 24. November.
Junior Hold-DM, Tjele:
Det gik bedre end sidste år. På trods af et
svagere hold, så lykkedes det 4. HK at
blive nummer 6, med tre hovedkredse bag
os, og vi var ved at lave ravage mod Århusianerne, men måtte ned med nakken til
sidst.
Medlemskampagne – Skakserver:
Det udvalg, der skulle se på en medlemskampagne har afholdt deres første møde.
Udvalget, der består af Erik Lund-Pedersen, Morten Jessen og Svend Erik Kramer,
har et nyt møde 11. december hvor Kai
Bjørnskov og Hansjørgen Clausen yderligere er inviteret. Udvalget har dog allerede
barslet med et stormøde et centralt sted i
hovedkredsen 26 Januar 2008. Da klokken er 10 i 12 for hovedkredsens klubber,
skal alle klubber deltage med 2 mand. Der
skal diskuteres, hvordan får vi pustet nyt
liv i hovedkredsen: artikler, annoncer og
pressemeddelelser i den lokale dagspresse,
og reaktivere tidligere medlemmer, og
finde forklaringer på hvorfor man holder
op med at være i klub. FU forventer at kr.
5 – 10.000 ville kunne bruges på arbejdet.
Skakserveren kører på skinner, og der vil
være opstart 15. december for nuværende
DSU-medlemmer , og fra 1. marts for øvrige netmedlemmer.
Hæderstegn og initiativpris:
FU har nomineringerne på plads.
Generalforsamling:
23/2-2008 Røde Kro, Rødekro
Kassereren og 2 FU-medlemmer på valg;
Frede er i tænkeboks, Hansjørgen og Herman modtager genvalg.
Eventuelt:
5. HK vil meget gerne fusionere.
Dette vil blive taget op til diskussion på
generalforsamlingen.
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Rasmus Lund Petersen
Danmarksmester i skoleskak.
Hansjørgen Clausen formand i Gråsten.
GRÅSTEN SKAKKLUB OG SKOLESKAK havde en formidabel weekend d. 24
- 25 nov. 2007.
Lidt fra begyndelsen med 2 Sønderjyske
mestre i henhold til stævnet i Haderslev d.
3. nov.
På Realskolen i Haderslev havde vi i Gråsten skoleskak / Klub 4 Skakspillere med i
det Sønderjyske mesterskab i skoleskak.
Det var i A gruppen Rasmus Lund Petersen som blev Sønderjysk mester 2007.
I C gruppen havde vi Jørgen Clausen og
Sebastian Gråbæk med hvor Jørgen Clausen blev Sønderjysk mester 2007 og Sebastian Gråbæk blev nr 4.
I E Gruppen havde vi Mads Lund Petersen
med som fik en flot 3 plads.
Det betød at vi i skoleskak regi fik 3 spillere fra Gråsten skakklub med til DM i
Odense, da de 2 - 3 bedste fra hver pulje
går videre.
Det blev så fordelt ud på at i der A gruppen var 25 deltagere. I C gruppen var der
40 deltagere og i E gruppen 38 deltagere.
Det var 34 gang der blev holdt DM. i skoleskak for spillere under 20 år. Med over
200 deltagere, hvor de yngste deltagere i F
gruppen bare var 6 år.
Der blev spillet ca. 1000 partier på tanker
og strategi i et intenst døgn.
Der blev grædt og grinet, kæmpet og leget,
fordi børn elsker det ædle spil. Dette gælder ikke mindst, når de største hjerner i de
små hoveder samles til DM. i skoleskak.
Spillet startede om lørdagen kl. 13,00 og
fortsætter til søndagen kl. 14,00 med 5
kampe om lørdagen og 3 kampe om søndagen. Deltagerne er opdelt i aldersgrupper
hvor A - gruppen er de ældste børn 16 - 20
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år og F - gruppen er de mindste fra 8 år og
nedefter.
Gråsten Skakklub/skoleskak fik en fornem
weekend i Odense, da vi fik en fornem
præmie med hjem.
Jeg vil starte med den mindste gruppe, vi
har Mads Lund Petersen med i E gruppen,
han vandt 3 kampe og fik dermed 3 point
og blev nr 29 ud af 38 deltagere. Et godt
resultat, da det er første gang han deltager.
I C gruppen har vi Jørgen Clausen som
opnåede 4,5 point og blev nr.15 ud af 40
deltagere. Et fint resultat fra hans side.
Nu til A - gruppen hvor Rasmus Lund Petersen gik hen og overraskede alt og alle.
DET skal lige siges at Sønderjysk skoleskak overraskede med, at han ud af 25 deltagere blev nummer 1.
RASMUS LUND PETERSEN fik 7 point
ud af 8 mulige og er dermed DANMARKS MESTER I SKOLESKAK år
2007.
Vi har ikke haft en Danmarksmester i
skoleskak i A gruppen siden Curt Hansen
vandt tilbage i midten af 70 erne. Så dette
må være en af de største præstationer en
ung skakspiller kan opnå.
Vi i Gråsten skakklub siger her med et
stort TILLYKKE TIL RASMUS LUND
PETERSEN MED HANS DANMARKS
MESTERSKAB 2007 I SKOLESKAK.
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Ole Jensen æresmedlem i Gråsten
Af Susan Clausen
Besøg hos Ole Jensen
Vi havde bestemt at Ole Jensen som har
været medlem af klubben i mange år, skulle
gøres til æresmedlem af Gråsten skakklub.
Så jeg skulle op og aflevere et diplom og 2
flaske vin til ham. Jeg tog op til ham i min
ferie, på bestyrelsen og klubbens vegne.
Onsdag d. 14 marts.
Det var en fantastisk oplevelse at møde
vores nu æresmedlem Ole Jensen. Jeg ringede til ham og spurgte om jeg måtte
komme og besøge ham. Og det måtte jeg
gerne og jeg blev budt til frokost. Vi fik
hygge snakket en hel del sammen, og hans
kone var også til stede. Vi snakkede om
tiden nu og tiden, da han spillede.
Ole Jensen er født d. 3-12-1922 og spillede
skak i sin unge dage, men begyndte sådan
rigtig, da han studerede jura i København i
studenter foreningens skakklub. Han blev
færdig med studierne, men han holdt aldrig
op med at spille skak. Skak bliver noget af
ens liv, når man elsker det, så holder man
ikke bare sådan op igen. Det sidder fast i
hjertet på en. Det er ens liv snart sammen
med alt andet.
Ole Jensen flyttede senere i livet til Gråsten
på Kongevej 18 i 1949 sammen med hans
kone. I 1950, da skak startede igen, meldte
han sig ind i Gråsten skakklub. Dengang
havde de to klubber i Gråsten, dansk
arbejder skakklub og Gråsten skakklub som
den hedder i dag. Den danske arbejder
skakklub blev senere slået sammen med
Gråsten da de meldte sig ind i dansk skak
union. Formanden blev Peter Toft, som var
dengang medlem af skakklubben.
Ole spillede en hel del skak og vandt i sin tid
tre pokaler. De 2 er 1. plads i gruppen. 2 og
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2. pladser i gruppen. Pokalerne var meget
pæne. De er anderledes end dem vi får som
præmie i dag. Ole viste mig også nogle
gamle noteringsbøger med de holdturneringer han havde været med i. Gråsten
skakklub har spillet i divisionen i sin tid og
fik et tidspunkt en 6 plads, og det var meget
flot, at vi har spillet så højt oppe engang.
Ole er en glad og rask mand som lever i sin
bedste alder. Han har spillet meget skak og
været meget rundt omkring i Danmark og
muligvis også i udlandet. Han har lært
mange folk at kende i tidens løb og en af
dem er Godtfred Slot Jensen. En af Oles
gamle skak kammerat, som han spillede
meget med, og snakker sammen med nu og
da. Det, som har inspireret Ole mest, er de
gode og sjove partier. Han spillede med
hjertet og kæmpede for at vinde. Han ville
give vores klub et råd med på vejen i
fremtiden: Man skal altid have det gode
humør med sig på vej, så bliver det altid en
god kamp og turnering.
Ole Jensen spillede meget korrespondance
skak og gør det lidt endnu, for at holde den
gode skak med lige. Ole har ikke altid boet i
Gråsten. Han flyttede i sin tid til Sønderborg
og Løgumkloster, og da han blev ældre,
flyttede de til Kolding for at bo, men han var
og er stadig medlem af Gråsten skakklub.
Ole har 2 åbninger som han spiller ud med,
og det er spansk og fransk, som er dem, han
har spillet med siden han startede. Det var
dem, han synes var noget for ham, som
skulle føre ham til en sejr.
Ole var rigtig god at snakke med, så det var
en fantastisk oplevelse for mig i min skaktid,
at jeg skulle udnævne et skakmedlem til
æresmedlem af Gråsten skakklub. Han blev
også meget rørt og sammen med hans kone
også meget overrasket over det. Han blev
meget glad for det og siger mange tak til alle
medlemmer i Gråsten skakklub.
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Sønderjysk EMT.
Det sønderjyske mesterskab blev afviklet
på 4 weekender i september på Agerskov
skole. Arrangørerne havde lagt det midt i
hovedkredsen, i håb om, at det ville skaffe
flere spillere. Der deltog kun 16 spillere!
Dette og sidste års ide med 4 weekender i
september må siges at være en fiasko.
Hvad gør vi for at redde hovedkredsens
vigtigste turnering?
Jeg håber meget, at Aabenraas ide med
hverdagsaftener i foråret giver flere deltagere, ellers ser det sort ud for turneringen.
De har desværre jogget i spinaten ved at
lægge den ene runde i skolernes vinterferie!

Side 12

Erik har nok fået kaffen galt i halsen ved
dette træk, og tænkt: ”Hvad har jeg nu
overset?” Trods fejlen var Kai lige ved at
redde det halve point.
Godtfred har sikkert kigget en del på partiet mellem Erik og Kai. Godtfreds parti
fra 1. runde tog nemlig ikke lang tid.
Godtfred Sloth Jensen
Børge Schrøder
1.e4 b6 2.d4 ¥b7 3.¤c3 g6 Jeg er
altid skeptisk når jeg oplever dobbelt
løber fianchetto. Jeg har en del dårlige
erfaringer i praktisk spil. 4.¤f3 ¥g7
5.¥c4 d6 6.0–0 ¤d7

Turneringens forløb.
I øverste gruppe var der en tårnhøj favorit
– Kai Bjørnskov fra Haderslev. Hans forventede score var 6,45 af 7. Hvis man
skulle pege på en trussel, måtte den
komme fra superveteranen Godtfred.
I første runde skulle Kai møde Erik
Asmund. Der er mere end 500 ratingpoint
mellem dem. Kai har sort og laver sin eneste buk i turneringen:

7.¥xf7+ 7. ¤g5 havde faktisk været
lidt bedre, men dette er sjovere!
7...¢f8 [ 7...¢xf7 Modtagelsen af ofret
ville være bedre. 8.¤g5+ ¢e8 9.¤e6
£c8 10.¤b5 ¢f7²] 8.¤g5 £c8 9.¥b3
¤gf6 10.¤e6+ ¢f7 Sort er desværre
nødt til at gå ind i bindingen, da løberen på g7 ellers falder. 11.¤xc7+ ¢f8
12.¤e6+ ¢f7 13.¦e1 £c6?? 14.¤d8+
1–0

22. -, Dxg5?? 23. Lxg5

Godtfred vandt sine 2 første partier, og
dermed var Kai 1 point efter. I 4. runde
skete følgende:
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Hansjørgen Clausen
Godtfred Sloth Jensen
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 a6 4.c4 e6
5.¤c3 c5 6.dxc5 ¥xc5 7.cxd5 exd5
8.¥e2 ¤c6 9.0–0 0–0 10.a3 ¥a7 11.b4
d4 12.exd4 ¤xd4 13.¥b2 ¤xe2+
14.¤xe2 £xd1 15.¦axd1 ¦e8 Det er
nok her omkring vi skal lede efter forbedringer i det sorte spil. Springer jages til f4, men her står den jo rigtig
godt! 16.¤f4 ¥g4 17.¥xf6 gxf6
18.¤d5 Hansjørgen har spillet meget
solidt, og står nu bedst. ¥xf3
19.¤xf6+ Godt set af Hansjørgen. Slår
han løberen først, spiller sort kongen til
g7 , og stillinger er næsten lige. ¢f8
20.gxf3 ¦e2 21.¤xh7+ ¢g7 22.¤g5
Nu fører Hansjørgen med 2 bønder.
¦ae8 23.¦d3 a5 24.bxa5 ¦8e5 25.f4
¦xa5 26.¦d7 ¦xa3 27.¦xf7+ ¢g6
28.¦xb7 Nu fører Hansjørgen med 3
bønder. ¦aa2 29.¤h3 ¢f5 30.¦b3
¥d4 31.¦f3 ¥f6 32.¢g2 ¦e8 33.¤g5
¦g8 34.¦g3 ¦b8 35.¤h3 ¦bb2
36.¦d3 ¥h4 37.¢f3 ¦b5 38.¦g1 ¦bb2
39.¦g2 ¦d2 40.¦xd2 ¦xd2 41.¦g8
¦d3+ 42.¢g2 ¥f6 43.¦e8 ¢g4 44.¦e3
¦d2 45.¦f3 ¢f5 46.¤g5 ¦a2 47.¢g3
¦a4 48.h4 ¦a1 49.¦b3 ¦g1+ 50.¢f3
¦h1 51.¦b5+ ¢g6 52.¢g3 [ 52.f5+
¢h6 ( 52...¢h5 53.¤e4 ¥xh4 54.¦b8
¢h6 55.¢g2 ¦a1 56.¦h8+ ¢g7
57.¦xh4±) 53.¦b6 ¢g7 ( 53...¦xh4
54.¤e4 ¦xe4 55.¢xe4+-) 54.¦b7+
¢g8 55.¢g4 ¦h2 56.¦d7 ¥b2 57.¢h5
¦xf2 58.¢g6 ¢f8 59.¦f7+ ¢e8 60.f6
¦g2 61.¦e7+ ¢d8 62.¦e3 ¦f2 63.¦f3
¦xf3 64.¤xf3 ¥a3 65.h5+-] 52...¦g1+
53.¢h2 ¦g4 54.f5+ ¢h5 55.¤f3 ¥xh4
56.f6+ ¢h6
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57.¢h3 Vinder en officer, men ikke
partiet! [ 57.¤xh4 ¦xh4+ 58.¢g3 ¦c4
59.¦f5 ¦c8 60.f7 ¦f8 61.¢f4 ¢g6
62.¢e5 ¦xf7 63.¦xf7 ¢xf7 64.¢f5+-]
57...¦f4 58.¤xh4 ¦xf2 59.¤f5+ ¢g6
60.¢g3 ¦d2 [ 60...¦xf5? 61.¦xf5 ¢xf5
62.f7+-] 61.¦b6 ¢xf5 62.f7 ¦d8
63.¦b4 ¢g6 ½–½
Havde Hansjørgen valgt rigtigt i træk 57
ville turneringen igen være helt åben.
Derefter var der ingen slinger i valsen hos
de 2 favoritter. Kai lavede følgende flotte
afslutning i 5. runde:
Hans Valdemar Hansen
Kai Bjørnskov
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.f4 Modigt af Hans Valdemar at spille
så aggressivt. 0–0 6.¤f3 c5 7.d5 e6
Kai angriber straks det hvide centrum.
8.¥d3 exd5 9.cxd5 ¤a6 10.0–0 ¤c7
11.¦e1 a6 12.a4 ¦b8 13.£e2 ¦e8
14.£f1 ¥g4 15.¤d2 £e7 16.h3 Et par
rolige træk mere, så ville hvid være
færdigudviklet og kunne udnytte terrænovervægten.
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Godtfred Sloth Jensen
Kai Bjørnskov

¤fxd5 17.¤xd5 ¤xd5 18.exd5 [
18.hxg4 ¥d4+ 19.¢h2 £h4#]

18...¥d4+ Kai's pointe. [ 18...£xe1
Fritz 19.£xe1 ¦xe1+ 20.¢f2 ¦e3!!
21.¢xe3? ¥d4+ 22.¢e4 f5#] 19.¢h2
£xe1 20.£xe1 ¦xe1 21.hxg4 ¥g1+
22.¢g3 ¦e3+ 0–1
Det indbyrdes opgør skulle være spillet i 3.
runde, men blev udsat. Partiet blev spillet i
ugen inden sidste runde. Det var klart, at
partiet ville være afgørende for mesterskabet – kravet til Kai var en sejr, ellers ville
Godtfred blive mester.

Noter af Kai Bjørnskov.
1.¤f3 ¤f6 2.d4 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3 0–
0 5.e3 c5 6.¥e2 d6 7.0–0 ¤c6 8.d5
¤e5 Rigtigt er Sa5. 9.¤xe5 dxe5
10.e4 ¤e8 11.¥e3 b6 12.f4 I stedet for
at forfølge den naturlige hvide plan
med angreb på c5 (hvorefter hvid ville
stå klart bedst) lægger Godtfred i realiteten partiet dødt, og sort har i det
følgende ingen muligheder for fordel.
12...exf4 13.¥xf4 e5 14.dxe6 ¥xe6
15.e5! £e7 16.£c1 ¦d8 17.¥g5 f6
Nødvendigt - ellers kommer hvid for
godt igang. De følgende skærmysler er
ikke komplicerede nok til for alvor at
give Godtfred problemer. 18.exf6 ¥xf6
19.¥xf6 ¤xf6 20.£e3 ¦de8 21.¦ae1
£g7 22.£g3 ¥f5 23.¦d1 ¤e4
24.¤xe4 ¥xe4 25.¦xf8+ £xf8 26.¥g4
£f6 27.¦d2 ¦f8 28.£f2 £xf2+ 29.¦xf2
¦xf2 30.¢xf2 Sort står marginalt
bedre i løberslutspillet, men hvid holder med lethed stillingen. 30...¢f7
31.g3 ¢f6 32.¢e3 ¢e5 33.¥d1 ¥b1
34.a3 ¥f5 35.¥e2 g5 36.¥f1 h6
37.¥e2 ¥c2 38.¥g4 ¥b3 39.¥e2 ¢f5
40.¢f3 ¥c2 41.¢e3 ¢e5 42.¥f3 ¥b3
43.¥e2 ¥c2 ½–½
Da Godtfred også vandt partiet i sidste
runde var han Sønderjysk mester med 6
point. Det er rigtig flot af en mand på 85
år.
Slutstillingen i gruppe 1:
1. Godtfred Sloth Jensen
6
2. Kai Bjørnskov
5½
3. Erik Asmund
4 –11½
4. Hans Valdemar Hansen
4 – 9½
5. Børge Schrøder
3 – 7¼
6. Hansjørgen Clausen
3 – 6½
7. Ernst J. Jessen
2
8. Broder Pedersen
½
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I gruppe 2 lå alle spillere indenfor 250 rating point. Der var ingen klare favoritter,
og man kunne forvente en tæt kamp, hvor
meget ville blive afgjort i sidste runde. Det
mest spændende var om talentet Jørgen
Clausen ville slå til.
Partiet fra første runde mod en af veteranerne gav svaret:
Jørgen Clausen
Vagn Lauritzen
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¥f4 ¥g7 4.e3 d6
5.¤d2 b6 6.¤gf3 ¥b7 7.¥e2 c5
8.dxc5 bxc5 Sorts løberdiagonaler
giver ham fordel - specielt den sorte er
stærk. 9.¦b1 ¤c6 10.0–0 0–0 11.h3
e5? Lukker løberdiagonalen og
svækker d6, som hvid omgående bør
sætte pres på. 12.¥h2 ¤e7 13.¤e1
¤f5 14.¥f3 £c7 15.¥xb7 £xb7
16.£b3 ¦ab8 17.£xb7 ¦xb7 18.b3 a5
Nu kan sort fremskaffe en svækkelse
på b3, som han kan spille på. 19.¤c2
¦fb8 20.¤a3 ¦d8 [ 20...a4 21.¤b5
axb3 22.axb3 ¥f8=] 21.¦fd1 ¦b4?
22.¤b5 ¦b8 23.a3 ¦8xb5 24.cxb5
¦xb5 25.¤c4 ¤e4 26.¦d3 ¥f8 27.f3
d5 28.¤xe5 c4 29.fxe4 cxd3 30.exf5
d2

Hvid står klart bedst – en officer mere,
men hvad spiller han?
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31.fxg6 [ 31.¦d1 ¦xb3 32.¦xd2 ¦xe3
33.¦xd5 ¦xa3 34.¦d8+-] 31...hxg6
32.a4

¦xb3! 33.¦d1 ¥b4 34.¤f3 ¦xe3
35.¤xd2 ¦d3 36.¥f4 ¦d4 37.¥e3 ¦d3
38.¢f2 d4 39.¥f4 ¦a3 40.¤c4 ¦xa4
41.¦xd4? Efter f.eks. Ke2 havde hvid
stadig fordel. 41...¥c5 42.¢e3 ¦xc4!
43.¥e5 ¥xd4+ 44.¥xd4 a4 45.¢d3
¦c8 46.¥b2 Så er resten teknik. Vagn
finder ikke den hurtigste vej til målet,
men han finder det. 46...¢h7 47.g3
¦b8 48.¢c2 ¦b3 49.¥e5 ¢h6 50.¥d6
f6 51.¥c7 ¢g5 52.¥d6 ¢f5 53.¥c7
¢e4 54.h4 f5 55.¥f4 ¢f3 56.¥e5 ¢g4
57.¥f4 ¦xg3 58.¥xg3 ¢xg3 59.¢b2
f4 60.¢a3 f3 61.¢xa4 f2 62.¢b4 f1£
63.¢c3 £d1 64.¢c4 ¢f4 65.¢c5 ¢e5
66.¢c4 £d4+ 67.¢b3 £xh4 68.¢c3
£d4+ 69.¢c2 £e3 70.¢b2 ¢d4
71.¢c2 £c3+ 72.¢b1 £d2 73.¢a1
¢c3 74.¢b1 £b2# 0–1
Jørgen Clausen kom sig ikke rigtig over
dette uheldige nederlag. Han fortsatte i de
næste runder med at tabe gode stillinger.
Vagn Lauritzen fortsatte også med at vinde
– også de dårlige stillinger, og dem var der
flere af.
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Vagn var god til at gribe chancen, når den
var der. Udsagnet – ”Den der laver den
sidste fejl taber partiet.” – passede godt på
Vagn i denne turnering.
Partiet mellem gruppens vinder og toer
kunne nemt have fået et andet resultat:
Jens Iversen
Vagn Lauritzen
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6
5.¤f3 b6 6.¥e2 ¥b7 7.£c2 c5 8.d5
¤bd7 9.0–0 0–0 10.h3 a6 11.¥e3 ¦e8
12.¦fe1 £c7 13.¥d3 ¦ad8 14.¦ad1
¤f8 15.£d2 e6 16.¥h6 exd5 17.¥xg7
¢xg7 18.¤xd5 ¤xd5 19.exd5 f6
20.¦e3 ¤d7 21.¦de1 ¤e5 22.¤xe5
fxe5 23.£e2 ¦f8 24.g3 £d7 25.g4 ¦f4
26.¦e4 ¦df8 27.¦xf4 ¦xf4 28.¥e4 £f7
29.¥g2 a5 30.b3 ¦d4 31.¦d1 ¦f4
32.¦d3 g5 33.¦f3 h6 34.¦xf4 £xf4
35.¥e4 ¥c8 36.¢g2 ¥d7 37.¥c2 ¥e8

løbernes farve. 46.cxb5 ¥xb5 47.h4
gxh4+ 48.¢xh4 c4 49.¥c2 c3 50.¢g4
¢f6 51.f4 ¥c4 52.fxe5+ ¢xe5 53.¢f3!
Hvids konge skal holdes væk fra
bonden på c3. 53...¢d4 54.a4 ¥xd5+
55.¢f4 ¥c4 56.a5 d5 57.¢f3 ¢c5
58.¢e3 d4+ 0–1
Jørgen Clausen spillede en skidt turnering,
men ind imellem viste han tegn på sit store
talent.
Jørgen Clausen - Bobby Christiansen
1.d4 ¤f6 2.c4 b6 3.¤c3 e6 4.¤f3 ¥b7
5.e3 ¥b4 6.¥e2 ¤e4 7.¥d2 ¤xd2
8.£xd2 0–0 9.0–0 d6 10.£c2 ¤d7
11.¤b1 Truer med at fange løberen.
11...d5 12.cxd5 ¥xd5 13.a3 ¥d6
14.¤bd2 c5 15.dxc5 ¤xc5 16.b4 ¤d7
17.¥d3 h6 18.¥e4 ¦c8 19.£b2 f6? En
svækkelse, som hvid straks udnytter.
20.¥xd5 exd5 21.£b3 Bonden kan
ikke dækkes. 21...£e7 22.£xd5+ ¦f7
23.£b7 £e8 [ 23...£d8 Er meget
bedre, da den dækker b6. Hvis hvid
alligevel slår på a7 sker følgende:
24.£xa7?? ¤c5] 24.£xa7 ¥b8
25.£b7 ¤e5 26.£d5 ¦d8 27.£b3
¤xf3+ 28.¤xf3 ¥e5 Når man fører
med 2 bønder, så bytter man alt af.
29.¤xe5 £xe5 30.g3 ¢f8 31.¦ad1
¦fd7 32.¦xd7 ¦xd7 33.£a4 b5
34.£a8+ £e8 35.£xe8+ ¢xe8 36.¦c1
¦d3 37.¦c5 ¦xa3 38.¦xb5 Så er den
fjerne fribonde etableret. 38...g5
39.¦b8+ ¢f7 40.¢g2 ¢e6 41.b5 ¢d7
42.b6 ¢c6 43.¦f8 1–0

38.£e4 [ 38.£d3 £f6 39.£h7+ ¢f8
40.£c7±] 38...£xe4+ 39.¥xe4 h5
40.gxh5 ¥xh5 her er f3 nødvendigt for at holde løberen ude fra stillingen.41.¢g3 ¥d1 42.f3 a4 43.bxa4
¥xa4 44. ¥d3 mod b5 eller ¥f5 mod
¥d7 må være bedre. 44.¢f2 ¥d7
45.¢g3 b5 Nu har vi balladen - sort
svækker hvids bønder, der alle står på

Slutstillingen i gruppe 2:
1. Vagn Lauritzen
2. Jens Iversen
3. Henry Jensen
4. Morten Jessen
5. Jørgen Clausen
5. Jesper Callesen
7. Jørn Bertelsen
8. Bobby Christiansen

7!!
6
4
3
2½
2½
2
1
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Følgende miniature har Hans Valdemar
sikkert været glad for:
Hans Valdemar Hansen - Erik Asmund
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.c4 ¤c6 4.¤c3 b6
5.d4 cxd4 6.¤xd4 ¥b7 7.¤db5 a6
8.¤d6+ ¥xd6 9.£xd6 £e7 10.£c7 d5
11.£xb6 ¤b4 12.¥e3 ¤c2+ 13.¢d2
¤xa1 Det er fristende og godt at tage
tårnet, men det havde været mere
sikkert at tage løberen. [ 13...¤xe3
14.¢xe3 dxe4 15.¦d1 ¤f6²] 14.¥c5
£d7 15.exd5
¤f8 [ 21...¦g4 22.¤hg2 £g5 og sort
får sat et modangreb i gang. Det er
ikke sikkert det er nok, men det er et
godt forsøg. ¤f8 ser OK ud, men er
første skridt mod katastrofen.] 22.a5
¤g6 Lukker sorts angrebsmuligheder
og giver en svaghed på e6. 23.¤hxg6
fxg6 24.axb6 ¢b7 25.¤xe6 1–0
Stævnets kuriosum.

exd5? Det havde været bedre med
fortsat udvikling - ¤e7. 16.¥d3 dxc4?
17.¦e1+ 1–0
Til sidst lige et parti mere, som viser hvor
hurtigt det kan ende.
Kai Bjørnskov - Børge Schrøder
1.e4 b6 2.d4 ¥b7 3.¤c3 e6 4.¥d3 c5
5.¤f3 ¤f6 6.0–0 ¥e7 7.¦e1 d5 8.e5
¤fd7 9.¥f4 ¤c6 10.¥b5 a6 11.¥xc6
¥xc6 12.¤e2 £c7 13.c3 h6 14.¥g3
g5 Modigt spillet, men hvorfor ikke
tage chancen? 15.h4 h5 16.a4 gxh4
17.¥xh4 ¥xh4 18.¤xh4 0–0–0 19.¤f4
¦dg8 20.g3 £d8 21.¢h2

Det er 3. gang Godtfred vinder det Sønderjyske mesterskab. Han har vundet i
1953, 1980 og 2007. Det sjove er, at der
går præcis 27 år mellem hvert mesterskab.
Hvis man regner lidt på lommeregneren, så
bliver hans næste mesterskab i 2034. Da
jeg fortalte det til Godtfred ved juleturneringen i Vojens, grinede han og sagde, at
dette nok var sidste gang han blev Sønderjysk mester.
Han fortalte også, at da han var indlagt,
havde han banket en af de andre i blindskak. Den anden havde bræt og brikker, og
han blev meget overrasket over at den
gamle kunne spille blindskak.
”Kongegambit,” grinede Godtfred, ” Det
kendte den anden i hvert fald ikke.”
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SydGrandPrix 2007-2008.
Der er nu spillet 3 af de i alt 5 afdelinger.
Sidste år var der 6 afdelinger, så man
kunne have håbet, at når der blev færre
afdelinger, så blev den enkelte afdeling
bedre besøgt. Det er desværre ikke sket –
tværtimod.
Aabenraa og Bov har trukket sig som arrangører, til gengæld har Haderslev meldt
sig. Det har desværre ikke betydet, at det
er væltet ind med spillere fra Haderslev.
De 3 første så vi i 3. afdeling i Vojens.
1. afdeling blev spillet i Tønder, og er beskrevet i forrige nummer af bladet. (s.6)
2. afdeling blev spillet i Vejen. Desværre
er der ikke mange, som oplever den hyggelige atmosfære der er ved turneringen i
Vejen. Svend Erik Kramer var sikret de 17
GP-point, da han var eneste mesterspiller,
som stillede op. Han gjorde sig dog også
fortjent til pointene ved at vinde turneringen med 6½ af 7. Der var kun 2 spillere fra
første klasse med. De var sikret 17 og 13
point. Det var heldigt for dem, for de blev
overhalet af spillere fra lavere grupper.
Her beskriver Søren Dippel turneringen i
Vejen:
Kramer vandt SydGrandPrix i Vejen
Trods alvorlige problemer med computerprogrammet, der skulle lægge runderne,
lykkedes det at gennemføre anden afdeling
af SydGrandPrix. Det foregik med Vejen
Skakforening som vært på toppen af Vejen
Bycenter over Løvbjerg. Her var det ikke
bare spillestedet, der var på toppen - det
samme var vinderen af turneringens
Gruppe B, Ken Gejl, Vojens, der gjorde
rent bord - 7 point af 7 mulige. Bedre kan
det ikke gøres.
Hvis man ellers kan stole på det upålidelige rundlægningsprogram, øgede Ken
Gejl samtidig sit ratigntal med ikke færre
end 140 point. Oven i hatten snuppede han
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førstepræmien på 120 kroner. På 2. pladsen scorede Matias Boysen, Vojens, 6
point, mens Jesper Kiholm, Tønder, og
Thorbjørn Møller, Vojens, hver scorede 5.
point på 3. pladsen.
Næsten lige så driftsikker som Ken Gejl
var turneringens ratingfavotit, Svend E.
Kramer, Bov, der i Gruppe A snuppede 6,5
point af 7 mulige. Modsat Ken Gejl, måtte
Svend E. Kramer dog nøjes med en ratingfremgang på sølle 2 point. Til gengæld
blev han belønnet med turneringssejren og
1. præmien på 400 kroner.
Både Steffen Jørgensen, Ribe, og Jens
Olesen, Tønder, scorede 5 point, og måtte
pænt deles om 2. pladsen, da ikke engang
korrktionsberegningen faldt ud til nogen af
de to herrers fordel.
Turneringsdeltagerne blev delt i to grupper
- A-gruppen for spillere med rating fra
1126 til 2013 og B-gruppen for spillere
med rating fra 1000 til 1100. I A-gruppen
var det især feltets lavest ratede spiller, den
unge Peter Hjordt fra Tønder (1126), der
stjal billedet. I anden runde var Manfred
Thomsen, Fribonden (1716) en af de spillere, der måtte se sig slået af Peter Hjordt.
Peter Hjordt havde to fribønder - en på
hver sin fløj, og det forstod han at benytte
sig af i slutspillet. Også over for undertegnede sejrede Peter Hjordt ved at lade to
fribønder spadsere mod forvandlingsfelterne. Tre sejre blev Peter noteret for. Det
rakte til en 7. plads, og et flot hop med 88
point på ratinglisten.
Peter Hjordts præstation i Gruppe A med
en ratingfremgang på 88 point blev kun
overgået af Ribes Steffen Jørgensen, der
med 5 point af 7 mulige snuppede andenpladsen og kravlede 105 point højere op ad
ratinglisten.
3. afdeling blev spillet i Vojens. Turneringen havde i år lokket et par stærke spillere
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udenfor hovedkredsen til. De kunne selvfølgelig ikke få Grand Prix point.
Frede A. Andersen beskriver dagen:
Juleturneringen i Vojens
Det blev, jeg fristes til at skrive som sædvanligt, en velbesøgt turnering.
Der var 60 deltagere tilmeldt desværre
manglede der 2 i mesterklassen og en i 4.
klassen, det gav lidt problemer, da programmet der blev brugt til rundelægningen
ikke kunne klare dette problem, men vi
nåede ved hjælp af nogle hurtige hjælpere
at få runderne lagt manuelt, således at
præmieoverrækkelsen kunne finde sted til
fast sat tid.
Mester og 1. klasse
1. Gunnar Pedersen, Esbjerg
6
2. Jimmy Andersen, Ribe
5½
Bedst under 1900
1. Godtfred S Jensen, Aabenraa 4
2. Karsten Fyhn, Alssund,
3½
Niels Falsig, Tønder Skakklub 3½
Jan Oehmichen, Bov
3½
2. og 3. klasse
1. Erik Damholdt, Tønder
6
Steffen Jørgensen, Ribe
6
Bedst under 1500
Hansjørgen Clausen, Gråsten
4
4. klasse
1. Hans Jespersen, Hejls
5
Knud Jørgensen, Ribe
5
Verner Schrøder, Bov
5
Brian Nordholm, Springeren 5
Begynderklassen
1. Christian Nordholm, Springeren7!
2. Jesper Kiholm, Tønder
5
Mathias Boysen, Vojens
5
Man kan altid diskutere rimeligheden ved
at man er sikret 17 point, bare ved at stille
op. Skylden ligger ikke hos de spillere,
som stiller op, men hos alle os der ikke
stillede op. Derfor skal spilleren have sine
GP-point.
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Skal man så slå flere klasser sammen for at
undgå gratis point? Det er sikkert ikke en
god ide, for så vil færre have mulighed for
at vinde, og så vil flere blive hjemme.
Det er nok bedst at fortsætte som nu, men
så opfordre flere til at deltage. Jeg er glad
for, at den klart flittigste klasse er begynder/skole – det er jo fremtidens spillere.
Det er dog meget skuffende, at der kun er
spillere fra Vojens og Tønder med i klassen.
De bedst placerede i de enkelte klasser
efter 3. runde: (deltagere i alt)
Mesterklasse (8):
1. Svend Erik Kramer, Bov
47
2. Helge Andersen, Tønder
17
2. Jimmi Andersen, Ribe
17
4. Jan Rosenberg
16
1. klasse (10):
1. Manf. Thomsen, Fribonden
23
2. Niels Falsig, Tønder
21
3. Jørn Lassen, Tønder
17
3. Søren Zerahn, Ribe
17
3. Godtfred Sloth, Åbenrå
17
2. klasse (13):
1. Stef. Jørgensen, Ribe
28
2. P.G.Jørgensen, Vojens
21
2. Jens Olesen, Tønder
21
4. Jørgen Clausen, Gråsten
20
3. klasse (9):
1. J. Kristoffersen, Gråsten
38
2. Erik Asmund, Gråsten
27
3. Thomas Bergnæs, Tønder
26
4. Peter M. Jensen, Tønder
24
4. klasse (12):
1. Rolf Zömbick, Tønder
23
2. B. Christiansen, Gråsten
20
3. Troels Bergnæs, Tønder
18
4. Peter Jordt, Tønder
17
4. H. Jespersen, Hejls
17
Begynder/skoleskak (12):
1. Mathias Boysen, Vojens
43
2. Jesper Kiholm, Tønder
27
3. Martin Lorenzen, Tønder
24
4. Kr. Lorenzen, Tønder
23
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Kalender.

Uge 2
Kampe i A + B + C-rækken
13. januar Divisionskampe
15. januar Alssund forår (1) Indbydelse i bladet
22. januar Alssund forår (2)
Uge 5
Kampe i A + B + C-rækken
3. februar Divisions- og mesterrækkekampe
5. februar Alssund forår (3)
7. februar Sønderjysk EMT (1) Indbydelse i bladet
14. februar Sønderjysk EMT (2)
19.februar Alssund forår (4)
21. februar Sønderjysk EMT (3)
Uge 9
Kampe i A-rækken
28. februar Sønderjysk EMT (H)
2. marts Divisions- og mesterrækkekampe
4. marts Alssund forår (5)
6. marts Sønderjysk EMT (4)
8. marts Stævne i D-rækken
11. marts Alssund forår (6)
13. marts Sønderjysk EMT (5)
15. marts SydGrandPrix 4 i Gråsten/Sønderborg
18. marts Påskelyn i Løgumkloster – Indbydelse i bladet
10. april Sønderjysk EMT (6)
Uge 15
Kampe i A-ræken
13. april Divisions- og mesterrækkekampe
15. april Løgumkloster Byturnering (1) Indbydelse i bladet
15. april Alssund forår (7)
17. april Sønderjysk EMT (7)
22. april Løgumkloster Byturnering (2)
26. april SydGrandPrix 5 i Haderslev
29. april Løgumkloster Byturnering (3)
6. maj
Løgumkloster Byturnering (4)
13. maj
Løgumkloster Byturnering (5)
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