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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.

Kontingent
Det årlige kontingent udgør:
- børn (0-14 år)
- ungdom (15-20 år)
- voksne (21-64 år)
- seniorer/pensionister (65-?? år)
- B-medlemmer (alle aldre)

200 kr.
200 kr.
700 kr.
600 kr.
200 kr.

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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Velkommen til en ny sæson i Vojens Skakklub.
Følgende annonce er indrykket i Ugeavisen MidtSyd den 15-08-2017.

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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Opgavesiden
Opgaverne er ikke sværere, end at de fleste kan være med (løsninger på side 17)

1. Sort trækker og vinder

4. Sort trækker og vinder

2. Hvid trækker og vinder

5. Sort trækker og vinder

3. Sort trækker og vinder

6. Sort trækker og vinder
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Holdturneringen, A-rækken.
Afslutningen i sidste rundes fællesstævne
hos Springeren i Kolding den 14. marts
blev præcis så spændende som forudset.
De førende hold fra Springeren og Vojens
mødte hinanden i et jævnbyrdigt opgør,
der sluttede 2-2 efter nederlag til Mogens
K. Larsson og Finn Nielsen på bræt 1 og 2,
mens Martin Møller og Karl Posselt
sikrede balancen med sejre på bræt 3 og
4.

Det uafgjorte resultat var dog ikke nok for
nogen af parterne, idet Fredericia 3 i
sidste runde besejrede gruppens
bundprop Alssund med 4-0. Dermed
overhalede Fredericia de øvrige hold og
blev gruppevinder.
Mogens brugte som sædvanlig en masse
tid uden at opnå afgørende stillingsfordel,
hvorefter Hans N. Paulsen trak det
længste strå i Mogens´ tidnød. Finn måtte
forsvare sig med sort og klarede det længe
godt, men til sidst kom modstanderen tæt
på Finns Kongestilling med både Tårn og
Dronning, og stillingen var tabt.
På bræt 3 spillede Martin et flot parti. Et
Springerangreb mod Kim Broksøs
Kongestilling var samtidig et forgiftet

Tårnoffer, der ville føre til skakmat. Det
lykkedes Kim at redde sig ud af
vanskelighederne med det yderste af
neglene, hvorefter Martin måtte sadle om
(i andre sportsgrene kalder man det vist
temposkift). Det gjorde han fremragende,
og partiet endte efter diverse afbytninger i
et slutspil med en fribonde og Løber
(Martin) mod Springer (Kim). Endnu en
gevinst til Martin, der dermed sikrede sig
en velfortjent scoringspræmie for 6 points
af 6 mulige!
På bræt 4 var Karl hoppet ind som reserve
og efter en lidt for passiv åbning, hvor Dan
Sörensson med de hvide brikker ikke
kendte sin besøgelsestid, lykkedes det Karl
at konsolidere stillingen og kombinere sig
til en let officer i midtspillet. Derefter var
opgaven blot at afbytte så mange brikker
som muligt, før den materielle overvægt
blev afgørende. Tabel:
A-rækken Gruppe 1
# Hold

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Bp

1

5 6 34 2
Fredericia 3 4 3 1½ 3 2½

2

7
Springeren 3 3

3
4

Vojens 1
Haderslev 3

7
4 18 10 1

6 5
1 4 3
4 3½ 1½ 3 2 17 9 2

64 1
7
4 2½ 2½ 3
35
1½ 2

5 2
2½ 2 16½ 11 3

17 2 6
1 3½ 1 3 12 5 4

5

1 7
4 26
3
Fredericia 5 0 3½ 2 ½ 3 1½

6

3 1
Løg.kloster 1 0 1

7

Alssund 2

Mp Pl

2 5
1 ½

2
0

10½ 5

5

5 7 4
1 2½ 1 5½ 2 6
3
46
1
1 ½ ½ 0 3½ 0 7
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I oprykningskampen mod Nr. Snede, der
vandt A-rækkens gruppe 2, vandt
Fredericia 3 en overbevisende sejr på 7½ ½ og har dermed kvalificeret sig til en
plads i Mester 2 fra næste sæson.

Holdturneringen, B-rækken.
B-holdet havde den 27. februar en off-day
i sidste runde mod Haderslev, hvor det på
hjemmebane efter ret hurtige nederlag på
bræt 4 og 1 så rigtig skidt ud. Heldigvis
blev et par stumper reddet med remis til
Gagik Sahakian, mens Palle Gejl vandt et
langt og jævnbyrdigt parti mod Michael
Iversen. Altså et samlet nederlag på 1½2½.
Resultatet får ingen betydning for
gruppesejren, som Vojens-holdet sikrede
sig allerede efter 5. runde.

Fredericia Chess 2017.
Fredericia Skakforening inviterede igen i år
til IM turnering, hurtigskak og EMT. Det
hele fandt sted i Kr. Himmelfartsweekenden, d.v.s. fra d. 24.-28. maj 2017.
IM-gruppen spillede 9 runder og blev
vundet af FM Tommy Andersson (Sverige)
med 6 points. Resultatet var akkurat nok
til en IM-norm.

Tabel med slutstillingen:
B-rækken Gruppe 2
# Hold

R1 R2 R3 R4 R5 R6 Bræt Match Pl

1

Vojens 2

3
24
3½ 2 3

9

1

Ribe 2

41 3 4
1 3
3½ 2 2½ 1½ 1 1 11½ 5

2

2

32
4
3 3 1½ 16

3

14
21
42
Fredericia 7 ½ 3 1½ 1 2 3 11

5

3

4

2
3 1 23 1
Haderslev 5 ½ 1 1 2½ 2 2½ 9½ 5

4

EMT-turneringen med 60 deltagere (5
runder) blev vundet af Peter Grove med
Bjarne Light på andenpladsen, begge med
4 points.
Parallelt med de koordinerede turneringer
blev der afviklet hurtigskak (38 deltagere)
og skoleskak (15 deltagere), så Fredericia
har efterhånden fået gang i noget stort i
”Kr. Himmelfartsferien”.
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Generalforsamling i Sydjysk
Hovedkreds.
Generalforsamlingen, der blev afholdt i
Vejen den 25. marts 2017, blev ganske
langvarig. Især fordi der fra bestyrelse og
klubber var indsendt ikke færre end 5
forslag til ændring af
holdkampreglementet, og undervejs i
debatten kom der adskillige
ændringsforslag til. De mange forslag
betød også mange afstemninger. De
øvrige punkter på dagsordenen gav ikke
anledning til længere debat. Kasserer og
Holdturneringsleder havde på forhånd
meddelt, at de ønskede afsløsning, og
efterfølgende har den nye bestyrelse
konstitueret sig således:
Formand: Karl Posselt (Vojens)
Kasserer, kartoteksfører og webmaster:
Claus Marcussen (Fredericia)
Holdturneringsleder: Vagn Lauritzen
(Løgumkloster)
Ungdomskoordinator: Lars Wisler
(Grindsted)
Sekretær: Søren Krabbenhøft (Springeren,
Kolding).
Der blev vedtaget ændringer til
holdkampreglementet på følgende
områder:
 §4: samlet søndagsstævne for M2,
varsel for meddelelse om flytning af en
kamp øget til 15 dage.
 §7: Betænkningstid for M2, A og B samt
noteringspligt.
 §8: Max antal kampe pr sæson gælder
også divisionsturnering.

 §12: Kvalifikationskamp indført
Formandsberetning,
generalforsamlingsreferat, revideret
Holdturneringsreglement og meget mere
kan findes på Hovedkredsens hjemmeside
- http://sydjysk-hk.dk/

Fra venstre mod højre: Søren Krabbenbøft, Claus Marcussen,
Lars Wisler, Karl Posselt og Vagn Lauritzen

Hæderstegn og initiativpræmie.
På grundlag af indstillinger fra bestyrelsen
for Sydjysk Hovedkreds blev der i
forbindelse med Påskens Delegeretmøde i
Dansk Skak Union uddelt hæderstegn til
Jean Bloch Mikkelsen (Skakklubben
Centrum) og initiativpræmie til
Skakklubben Springeren.
Motiveringerne kan ses i Skakbladet
(2017:2, side 24).

Jean Bloch Mikkelsen
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SydGrandPrix 2016-17

Oversigten over Grand-Prix-points for hele
sæsonen kan findes på http://sydjyskhk.dk/
SGP-sæsonmestre i Mesterklassen:

Oleksandr Pershuta (tv) med medalje efter en god præstation
med 4 sejre i sin første SGP-turnering
Martin Møller (th) blev SGP-sæsonvinder af 3. klasse

Efter en sæson med vigende tilslutning til
SGP-stævnerne blev der sat et flot
punktum med 66 deltagere i den syvende
og sidste “finale” i Vejle med Skakklubben
Evans som arrangør. Der var særlig grund
til at bemærke en meget stærkt besat
Mesterklasse samt en stor skoleskakklasse
med ikke færre end 21 deltagere.
Fra Vojens deltog Oleksandr Pershuta i
skoleskakklassen og Karl Posselt i 2. klasse.
Karl havde en udpræget off day og endte
sidst i 2. klasse, mens Oleksandr fik en fin
debut i SGP-sammenhæng med 4 points
og en samlet midterplacering, der lover
godt for fremtiden. Det skal bemærkes, at
Oleksandr placerede sig som 3.-bedst af
spillerne under 10 år.
Arrangørerne sørgede for, at alt klappede,
og deltagerne hyggede sig – uanset
resultaterne ved brættet!
Ud over Oleksandr og Karl har også Martin
Møller været aktiv i SGP-sæsonen, hvor
han vandt førstepræmie for 4 SGP-sejre i
3. klasse. Førstepladsen var heldigvis sikret
inden de sidste 2 stævner, hvor Martin var
forhindret i at deltage.

1. Tihomir Borovnica (i midten), 2. Kim Skaaning (tv) og 3. Bjarne
Light (th)

”Den samlede Mesterklasse blev vundet af
Tihomir Borovnica (Evans) – Kim Skaaning
og Bjarne Light delte andenpladsen. Alle
øvrige gruppe blev vundet af juniores.
Første klasse ~ Asbjørn Schack, Haderslev;
anden klasse ~ Simon Hansen, Fredericia;
tredje klasse ~Martin Møller, Vojens;
fjerde klasse ~ Asger Haagaard ,Horsens.
Med seks førstepladser ragede den kun 8
årige Vitus Bondo Medhus (Evans) alt til
sig hos skoleskakkerne. Stay prepared”.
(Citat: Holger Hovgård, Haderslev)

SGP-sæsonmestre i skoleskakklassen

1. Vitus Medhus (I midten), 2. Janosh Easan, 3. Anosh Easan.
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Pokalturneringen for 4-mandshold.
Den 2. april 2017 blev Sydjysk Hovedkreds´
kvalifikationsstævne til finalen i Dansk
Skak Unions Pokalturnering for 4mandshold afviklet i Grindsted.
Desværre stillede kun tre breddehold til
start. Foruden værterne fra Grindsted
deltog Skakklubben Evans og Esbjerg
Skakforening. Tønder Skakklub havde også
tilmeldt et hold der desværre måtte
trække sig i sidste øjeblik pga. sygdom.
De tre tilbageværende mandskaber
spillede en dobbeltrundig alle-mod-alle,
og efter de 6 runder var esbjergenserne at
finde på den øverste plads med 19
brætpoints. På andenpladsen fulgte det
vejlensiske mandskab der blev noteret for
17 brætpoints, 5 flere end værterne fra
Grindsted Skakklub.
Det blev således Esbjerg Skakforening og
Skakklubbens Evans, der kvalificerede sig
til at repræsentere Sydjysk Hovedkreds
Bredderækken i DSU’s Pokalfinale i Pinsen
(4. juni i Svendborg).
Til finalestævnet var Evans
forhåndskvalificeret (eneste tilmeldte
hold) med yderligere et hold i eliterækken.
Desuden er der fri tilmelding til finalen for
hold i junior- og seniorrækkerne, og det
benyttede 3 klubber fra Hovedkredsen
(Evans, Fredericia og Bov) sig af sig af.

fået Hovedkredsbestyrelsen til at
undersøge, om en ændring af
kvalifikationsstrukturen, spilletidspunkt
eller lignende kan tiltrække flere
klubber/hold. Under alle omstændigheder
er det en hyggelig turnering for de
skakspillere, der deltager.

Pokalfinalen.
Den 4. juni blev der spillet finaler, og
resultaterne blev for Sydjysk Hovedkreds´
hold således:
Eliterækken: Evans blev nr. 10 af 14 hold
med 11½ points.
Bredderækken: Evans blev nr. 4 (13
points) og Esbjerg nr. 7-8 (12 points)
Seniorrække 50+: Fredericia blev. nr. 1
(19½ points), Bov blev nr. 4 (15 points) og
Evans blev nr. 16 (5½ points)
Seniorrække 65+: Ingen deltagere fra
Sydjysk Hovedkreds
Juniorrækken: Fredericia blev nr. 3 (16
points)

Den mildest talt beskedne tilslutning til
Pokalturneringen i Sydjysk Hovedkreds har
Foto fra Pokalfinalen i Svendborg den 4. juni 2017
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Flensburger Schachwoche

Påskelyn i Løgumkloster.

Er blevet et årligt tilbagevendende
arrangement, der med afvikling i
indkøbscentret Flensburg Galerie med
tusindvis af kunder midt i byen, også er
god propaganda for skakspillet. Det er i
virkeligheden en hel ”ugepakke” med en
fin opsætning:
bl.a. en fin beskrivelse af skakspillet og
dets regler samt en historisk præsentation
af Flensburger Schachklub von 1876, som
er en af de rigtig gamle tyske klubber.
I år foregik løjerne i uge 22 (29/5-4/62017).

På Løgumkloster Skakklubs klubaften
(tirsdag) mellem Palmesøndag og
Påskedagene er der tradition for en åben
lynturnering. Deltagerantallet er ikke altid
lige stort, men i år (11. april) havde 14
spillere dog fundet vej til spillestedet på
Øster Højst Skole. Heraf Vojens Skakklubs
“Toftlund-afdeling” – d.v.s. Benny
Christensen og Martin Møller.

Der var forskellige skakarrangementer alle
syv dage, bl.a. Seniorskak, Lyn, Hurtigskak,
Par-turnering, Simultan og
Børne/skoleskak. Alle arrangementerne
med start kl. 14.
Der var naturligvis også deltagere fra
Sønderjylland, og Svend Erik Kramer (Bov),
satte sig suverænt på seniormesterskabet
med syv af syv!
Hold øje med dette arrangement.

Der blev spillet indledende runder i 2
grupper á 7 deltagere. Derefter opdeling i
3 finalegrupper med 6 deltagere i øverste
gruppe og 4 i gruppe 2 og 3.
Finalegruppe 1 med 6 deltagere blev
vundet af Christian Karstensen med 5
point (maximum) foran Mentor Dervishaj
med 4 point og Sami Dervishaj med 3
point. De øvrige deltagere i gruppen var
Eivind Palm, Martin Lorenzen og Niels
Falsig.
Finalegruppe 2 med 4 deltagere fik Martin
Møller som vinder med 3 point foran Adis
Heremic med 2 point. Scot Wolfgang
Jensen og Uwe Hansen var de sidste 2
deltagere.
Finalegruppe 3 blev vundet af Benny
Christensen med 2,5 point foran Vagn
Lauritzen med 2. Jens Peter Jensen og Nis
H. Madsen blev nr. 3 og 4.
En uformel, hyggelig turnering, som godt
kunne fortjene flere deltagere. Også fin
som “indstigning” i turneringsmiljøet for
unge spillere.
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Sponsorer
Vojens Skakklubs sponsor. Støt dem. De støtter os:

Haderslev Kommunale Skoleskakdag
Haderslev Kommune har brugt ressourcer på at uddanne skoleskaklærere og vil gerne
forankre deres viden, bruge skoleskak som middel i undervisningen og give et tilbud i tråd
med intentionerne om ”den åbne skole”.
I den forbindelse bliver der arrangeret en ”Haderslev Kommunale Skoleskakdag” torsdag
den 28. september 2017, kl. 9-13 på Sct. Severin Skole, Moltrupvej 3 i Haderslev.
De kommunale skoler er inviteret at deltage med op til 30 elever fra 2.-4. klasse.
Hvis arrangementet bliver en succes, kan det blive en fast tradition og udvikle sig til
regulære Kommunemesterskaber i skoleskak, hvor alle årgange kan være med og kvalificere
sig til DM i skoleskak.
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Løgumkloster Byturnering.
Sidste runde i Løgumkloster Byturnering
blev spillet den 30. maj, og det blev en
debutant i turneringen, der vandt
bymesterskabet.
Deltagerantallet går op og ned fra år til år.
I år var det nede på 14, men med
sædvanlig god tilslutning fra Vojens
Skakklub. Herfra deltog Benny
Christensen, Martin Møller, Kresten Beck,
Morten Jessen, Gagik Sahakian, Karl
Posselt og Jesper Kallesen (der er Amedlem i Gråsten og B-medlem i Vojens).
Deltagerne var inddelt i 2 grupper. I
øverste gruppe blev der spillet 5 runder
alle-mod-alle, mens 8-mandsgruppen
spillede Monrad - ligeledes 5 runder.

bedste spiller med startrating under 1300
blev Kresten Beck med 2,5point.
Der var altså præmier til Karl og Kresten,
mens Morten fik en tredjeplads i gruppe 2
– desværre med lidt dårligere korrektion
end Nis H. Madsen på andenpladsen.
Øvrige Vojens-deltagere - Benny , Martin,
Jesper og Gagik - klarede sig under
forventet. De første 3 bl.a. fordi de alle
blev besejret af Karl undervejs.
Udover andenpræmien vandt Karl 148
(tiltrængte) ratingpoints.
Turneringsleder Vagn Lauritzen har efter
turneringen oplyst, at næste års turnering
sandsynligvis bliver på 7 runder.

Lodtrækningen og turneringsforløbet
havde maget det således, at de to førende
spillere skulle mødes i sidste runde. Der
var ½ point forskel mellem dem, Ejvind
Østerby Ambøg havde maksimumpoint, 4,
og Karl Posselt havde kun afgivet en remis
og havde altså 3½. Efter 15 træk enedes
spillerne om remis, hvilket gav den første
bymestertitel til Ejvind Østerby Ambøg og
en 2.-plads til Karl Posselt.
I gruppe 2 var Scot Wolfgang Jensen sikker
på førstepladsen før sidste runde, men
han fuldendte serien ved også at vinde
den sidste runde; modstanderen var Karl
Martin Kristensen. Sammen med
førstepladsen sikrede han sig også titlen
som bedst placerede Løgumklosterspiller.
Nr. 2 blev Nis H Madsen med 3 point og

Ejvind Østerby Ambøg – vinder af Løgumkloster Byturnering
2017
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DM i skak 2017
”Påskestævnet” var i år placeret hos
Skørping Skakklub og blev afviklet på Hotel
Comwell i Rebild Bakker. Et rummeligt
hotel, gode forhold for både spillere og
tilskuere – og masser af omgivende natur
til at få renset hjernen mellem runderne.

En stolt Mads Andersen takkede i sin tale
ved stævnefesten arrangørerne for et godt
stævne og roste sine medspillere, hvor
især Allan Stig pressede ham til det sidste.

Jesper Thybo (th) modtager 3.-præmien af Poul Jacobsen,
formand for DSU

Mads Andersen - DM 2017

Mads Andersen demonstrerede, at sidste
års DM ikke var nogen tilfældighed. Han
genvandt Danmarksmesterskabet med 7½
points og gik ubesejret gennem
turneringen. På de næste pladser kom
Allan Stig Rasmussen med henholdsvis 7
og Jesper Thybo med 5½ points.

Også for tilskuere var der masser af god
kampskak i Landsholdsklassen, hvor remis
var et sjældent resultat.
Vinder af Kandidatklassen blev Poul
Rewitz, der for alvor har genoptaget
karrieren efter at være blevet senior. Han
har dermed kvalificeret sig til næste års
Landsholdsklasse.
Flere end 200 deltog i DM og endnu flere
besøgte Rebild i Påskedagene, hvor der
som sædvanlig foregik en masse
skakrelaterede møder og blev hilst på
gamle skakvenner fra nær og fjern.
Dansk Skak Union har indgået aftale med
Hotel Svendborg og lokale medarrangører,
så Påskestævnet rykker tilbage til
Svendborg i 2018 og 2019.

Allan Stig Rasmussen – 2-er ved DM
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Sondex Cup 2017
Sondex Cup (28.-30. april 2017) er en 5
runders koordineret
enkeltmandsturnering afviklet i løbet af en
weekend. Den har stadig ”undertitlen”
Kolding Byturnering, men med
Skakklubben Springeren som rutineret
arrangør og gode lokaleforhold i Kolding
Kommunes Uddannelsescenter (KUC), der
stilles gratis til rådighed for byens
godkendte aftenskoler og frivillige
foreninger, har turneringen udviklet sig til
landets fjerdestørste målt på
deltagerantal. Den er fuldt booket flere
måneder, før den løber af stabelen, og
efterhånden tiltrækker den stærke mestre
fra ind- og enkelte fra udland.
Årets udgave havde 120 deltagere fordelt
på (6-mandsgrupper, der spillede allemod-alle) 2 IM-grupper, 7 Mestergrupper
og 11 Basisgrupper.
Fra Vojens Skakklub deltog Martin Møller i
Basis 7. Efter 3 runder var humøret lørdag
aften ikke i top efter en dag, hvor det kun
var blevet til et halvt point. Søndagens 2
runder resulterede imidlertid i 2 sejre, og
da nærmeste modstander tabte et skridt,
kunne Martin sætte sig på en udelt
førsteplads med 3½ points, præmie og en
ratinggevinst på 26 points. (Ny rating
1669).

Koldings borgmester Jørn Pedersen tager det første træk for
“Mr. Sondex” – sponsor Aage Søndergaard Nielsen. Fotoet er fra
sidste års turnering.

Nimzowitsch - Radioskak
På Radio 24/7 har stormester Lars
Schandorff været vært i 25 timelange
udsendelser om skak i et ”nørdet” – d.v.s.
for skakspillere yderst interessant og
lærerigt skakmagasin, der er opkaldt
Danmarks skaklærer nummer ét – den
lettiske skaklegende Aaron Nimzowitsch.
Udsendelsestidspunktet har været
hverdagsnætter kl. 03:05-04:00 (!), så
måske har du ikke siddet klar ved radioen.
Der er imidlertid hjælp at hente på Vojens
Skakklubs hjemmeside https://www.vojensskakklub.dk/skakunde
rvisning/radioskak

Vinder af øverste IM-gruppe blev Jesper
Søndergaard Thybo, der dermed føjede
endnu et flot resultat til tredjepladsen i
Landsholdsklassen ved årets DM.
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Horsens Lang Weekend EMT 2017
Horsens Skakforenings traditionsrige
sommerturnering blev spillet den 13.-16.
juli med ikke færre end 148 deltagere.
Det er et krævende koncept med 7
runders koordineret turnering på 4 dage,
men altså tydeligt populært.
Efter at Mikkel Antonsen har vundet
øverste gruppe i turneringen de seneste 2
år, blev han i år skubbet af pinden af en
velspillende senior – Poul Rewitz – der
scorede 6½ points på en udelt førsteplads.
På de næste pladser fulgte det unge
stortalent Jonas Bjerre (13 år) og Mikkel
Antonsen med hver 6 points.

Turneringsvinder Poul Rewitz til venstre i billedet

Der var skønhedspræmie til William
Phillipsen for partiet fra 6. runde mod Lars
Rene Andersen:
William Phillipsen - Lars Rene Andersen
HLW2017 Horsens (6), 15.07.2017

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.¤xc3 ¤c6
5.¤f3 e6 6.¥c4 d6 7.0–0 a6 8.£e2 ¥e7
9.¦d1 £c7 10.¥f4 ¤e5 11.¥xe5 dxe5
12.¥b5+ axb5 13.¤xb5 £b8 14.¦ac1 ¢f8
15.¦c7 ¤f6 16.¤xe5 g6 17.£e3 ¢g7
18.¤xf7 ¢xf7 19.¤d6+ ¢g8 20.¦xe7 ¥d7
21.£f4 £f8 22.¦f7 ¤h5 23.¦xf8+ ¦xf8

24.£h6 ¥c6 25.¦d3 ¤f4 26.¦b3 e5 27.¤f5
¦f7 28.£g5 ¦d7 29.¤h6+ ¢g7 30.£xe5+
¢xh6 31.£xf4+ ¢g7 32.£e5+ ¢f7 33.¦f3+
¢g8 34.£e6+ 1–0

Dommerne udtaler: Et meget velspillet
parti. Det kan være vanskeligt uden
computerhjælp at sige hvad sort gjorde
galt. Det skønne i partiet består i de
forskellige ofre (12.Lb5, 18. Sxf7) og den
måde, hvid følger op på (27. Sf5).
Hvid får via dynamisk spil udnyttet, at
sorts brikker ikke koordinerer.

XtraCon Skakligaen 2017-18
Philidor blev stiftet for 6 år siden og
startede i Københavns Skak Unions 1.
række i sæsonen 2011/2012, og efter
oprykninger i samtlige sæsoner har holdet
vundet Danmarksmesterskabet de seneste
to sæsoner.
Derfor var det noget overraskende, da
klubben et stykke inde i juli 2017
meddelte, at de trækker sig fra deltagelse i
holdturneringen i den kommende sæson.
Bedst placerede nedrykker i sidste sæson,
Hillerød, genindtræder derfor i ligaen,
hvorogså Bov er tilbage som oprykker.
Ligaen består herefter af følgende hold:
SK 1968 1
Bov 1
BMS
Team Nordea Skanderborg
Hillerød 1
Brønshøj 1
Århus/Skolerne 1
Nordkalotten
Jetsmark 1
Nordre 1
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Skaksommerlejr på Tjele Efterskole
2.-9. juli
Årets skaksommerlejr i Tjele er afsluttet.
Fra Vojens
Skakklub deltog
Martin Møller –
sammen med
Asbjørn
Hovgård Schack
fra Haderslev.
Der var
gensynsglæde
med venner fra
tidligere lejre.
Martin var med
for 4. gang,
mens Asbjørn
har været med
5 gange.
Lejren blev som altid en bragende
succes. Tjele er formentlig verdens bedste
skaklejr. Hemmeligheden bag succesen
bunder i arrangører og et lederteam der
vil det med skakken og kan det med
børn. Og som nænsomt fastholder og
videreudvikler lejrens mange traditioner.
For lejren har sine – helt egne – ritualer:
Efter ankomsten er der lynturneringen og
kanelsneglene; der er lejrturneringen og
teoriundervisningen; en aften med
babyskak og en med leder simultan; og
den store kykskak event, hvor man ender
et eller andet sted mellem himmel &
helvede. Og Sommerland, Tjelelegene &
lederfodbolden. Yoga, bordtennis,
fodbold, badminton og alt det andet.
Ungerne bare elsker lejren. Ikke alene for
det rent skaklige, selvom de virkeligt får

boostet deres teknik. Ikke underligt at de
fleste af DSU´s aktive juniores er faste
abonnenter. Men osse mange
skoleskakspillere og nybegyndere booker
sig på. Årets lejr med 122 deltagere var
overtegnet på 18 timer. Surt, at der ikke er
plads til alle. Læs mere på
www.skaklejr.dk
/Artiklen bygger på bidrag fra Holger Hovgård og
Vibse Møller

DSU-Ungdomsside på FaceBook
Dansk Skak Union har oprettet en
Facebook-side for ungdomsspillere som et
led i Dansk Skak Unions
informationsstrategi.
Ungdomssiden henvender sig til alle unge
skakspillere - både piger og drenge, eliteog breddespillere. På siden vil vi løbende
opdatere nyheder om turneringer,
resultater, aktiviteter, træningssamlinger
m.m. for ungdomsspillere. Og vi håber at
ungdomsspillerne selv løbende vil bidrage
med opdateringer fra turneringer, billeder
og kommentarer.
Indtil videre er det nyhedsredaktørerne
Thomas Vestergård og Mads Boe der
løbende vil opdatere siden, men
forhåbentlig er der blandt de unge
skakspillere selv et par, der kunne have
lyst til at påtage sig rollen som
administratorer på siden.
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Klubturneringen 2016-17.

Løsninger

I efteråret 2016 så stillingen i toppen af
Vojens Skakklubs klubturnering således
ud:
1. Mogens K. Larsson 5½
2. Finn Nielsen
5
3 Martin Møller
5

til opgaverne på side 4

De bedst placerede i foråret 2017:
1. Finn Nielsen
5½
2. Mogens K. Larsson 5
3. Benny Christensen 5
Efter korrektionsberegninger blev det
samlede sæsonresultatet en tredjeplads til
Benny Christensen (9 points), en
andenplads til Finn Nielsen (10½ points)
og en førsteplads – og dermed et
genvundet klubmesterskab – til Mogens K.
Larsson ligeledes med 10½ points.

1.
1...Nd3 2.Rab1 Nxf2+ 3.Kh2 Rad8 4.Ba3
Rf7 5.Ne2 Be5+ 6.Kg1 Rxd2 7.Rxf2 Bd4
8.Nxd4 Rfxf2 9.g3 e3 10.Nf5 Rg2+ 11.Kh1
Rh2+ 12.Kg1 Rdg2+ 13.Kf1 e2+
2.
1.Bxh6 gxh6 2.Rxh6+ Bxh6 3.Qxh6+ Qh7
4.Qxh7+ Kxh7 5.Nxf6+ Kg7 6.Nxe8+ Kf8
7.Nf6 Bc8 8.Nd5 Ra7 9.Re5 Ba6 10.Nxb6
Bxd3 11.Rxc5 Bb1 12.Nc4 a4 13.f6 axb3
14.axb3 Ra1 15.Nd6 Be4+ 16.Kf2 Ra2+
3.
1...Qh3+ 2.Kg1 Rxf1+ 3.Rxf1 Qxh2#
4.
1...Rxa4 2.Rxa4 Rxa4 3.Qxa4 Ne4 4.Qxe4+
dxe4 5.h4
5.
1...Rxc2+ 2.Rxc2 Qxb3+ 3.Ka1 Qxc2
4.Qxc7+ Kxc7 5.Ne2 Qa2#
6.
1...Qf6#

1. Mogens K. Larsson, 2. Finn Nielsen (th), 3. Benny Christensen
(tv)

EM i seniorskak for hold.
Glimrende resultater til de danske
seniorhold ved EM i Novi Sad. I
aldersgruppen 65+ blev det til en flot
sølvmedalje, mens 50+ holdet sluttede på
5.-pladsen.

Se også partiet fra klubturneringen
andetsteds i Springeren.
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Parti fra klubturneringen
Posselt,Karl (1517) - Larsson,Mogens K
(1866)

36.¦xa7 ¢f4 37.a4 ¦c2+ 38.¢e1 ¢xg4
39.¦xg7+ ¢xh4 40.¦xh7+ ¢g5 41.¦c7 ¢xf5
42.a5 ¢f4 43.a6 ¦a2 44.¦xc5 ¦xa6 45.¦c4+
¢e3 46.¦c3+ ¢d4 – Diagramstillingen

Vojens Skakklubs Klubturnering - Efterår 2016

1.e4 ¤f6 2.e5 ¤d5 3.c4 ¤b6 4.c5 ¤d5 5.d4 d6
6.cxd6 exd6 7.¤f3 dxe5 8.¤xe5 ¥b4+ 9.¥d2
£e7 10.¥c4 ¥xd2+ 11.£xd2 ¥e6 12.0–0 0–0
13.¤c3 ¤xc3 14.bxc3 f6 - Diagramstillingen

47.¦c8 [Utvivlsomt en fejl. Indtil denne stilling har
Sort en lille, men næppe afgørende fordel. Hvid
burde i stedet spille Tf3. Partiet bliver nu afgjort til
Mogens´ fordel, fordi han har bedre styr på
slutspillet.]
[Indtil dette træk har der ikke været afgørende
udsving til nogen af parterne, men her giver Fritz
afgørende fordel til Karl. Hverken han eller
Mogens anede uråd i stillingen, men her er en
variant med 15. Sg6 i stedet for Lxe6]
15.¥xe6+ [15.¤g6 £d7 (15...hxg6 er ikke så godt
p.g.a. Te1) 16.¤xf8 ¢xf8 17.¥xe6 £xe6 18.£d3
¢g8 19.¦fe1 £f7 20.¦ab1 c6 21.¦xb7 £xb7
22.£c4+ ¢f8 23.£c5+ ¢g8 24.¦e8+ ¢f7
25.£h5+ g6 26.£xh7+]
15...£xe6 16.¤d3 ¤d7 17.¦fe1 £d6 18.¦e3
¦ae8 19.¦ae1 ¦xe3 20.£xe3 ¤b6 21.¤f4 ¤d5
22.¤xd5 £xd5 23.£e6+ £xe6 24.¦xe6 ¢f7
25.¦e2 ¦d8 26.f4 b6 27.¢f2 ¦d7 28.g4 c5
29.dxc5 bxc5 30.h4 ¦d3 31.¦b2 ¢e6 32.¦e2+
¢d6 33.f5 ¦xc3 34.¦e6+ ¢d5 35.¦a6 ¢e4

47...¦a2 48.¦d8+ ¢e4 49.¦e8+ ¢f4 50.¦b8 f5
51.¦f8 ¢e4 52.¦e8+ ¢f3 53.¦b8 ¦e2+ 54.¢f1
¦e3 55.¦h8 f4 56.¦h3+ ¢e4 57.¦h4 ¦a3 58.¦h8
¦a1+ 59.¢f2 ¦a2+ 60.¢f1 ¢f3 61.¢e1 ¦a1+
62.¢d2 ¢g2 63.¢d3 ¦e1 64.¢d2 ¦e5 65.¦g8+
¢f2 66.¦h8 ¢g2 67.¦g8+ ¢f1
0–1

Sjovt nok opstod en omvendt situation
mellem Mogens og Karl i forårets
klubturnering, hvor Mogens kunne have
snuppet en officer tidligt i partiet – uden
at nogen af parterne så det. Hvorefter Karl
fik gevinstmulgheder, som dog ikke blev
udnyttet. Partiet blev remis.
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Vojens Skakklubs kalender – efterår 2017
Uge Ugedag Dato

Aktivitet

34

Lørdag 26. august 2017 Høtteskak ved Rådhuscentret 25 i Vojens

35

Mandag 28. august

Klubaften. Vi begynder med hyggeskak

36

Mandag 4. september

Klubaften. Hyggeskak. Evt. lynturnering. Frist for tilmelding til
klubturneringen

37

Mandag 11. september

1. runde i klubturneringen

38

Mandag 18. september

2. runde i klubturneringen

39

Mandag 25. september

3. runde i klubturneringen

40

Mandag 23. oktober

Instruktion/teori og udsatte partier. Hyggeskak

41

Mandag 9. oktober

4. runde i klubturneringen

42

Mandag 16. oktober

Alternativ turnerings-/hyggeaften. Skoleskakken holder
efterårsferie

43

Mandag 23. oktober

5. runde i klubturneringen

44

Mandag 30. oktober

Teoriaften og udsatte partier. Hyggeskak

45

Mandag 6. november

6. runde i klubturneringen

46

Mandag 13. november

7. runde i klubturneringen

47

Mandag 20. november

Holdturneringen. 1. runde

48

Mandag 27. november

Teoriaften og udsatte partier. Hyggeskak

49

Mandag 4. december

Holdturneringen. 2. runde

50

Mandag 11. december

Holdturneringen. 3. runde

51

Mandag 18. december

Lynturnering og juleafslutning i Vojens Skakklub. Tilmelding til
klubturneringen

52

Mandag 25. december

1. juledag. Ingen skak

52

Onsdag 28. december

SydGrandPrix 4 i Vojens - hurtigskak på Lagoniskolen

01

Mandag 1. januar 2018

Nytårsdag. Ingen skak

02

Mandag 8. januar

Klubaften. Vi begynder det nye år med hyggeskak
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Høtteskak
lørdag den 26. august 2017, kl. ca. 9-ca. 12.
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 2016
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