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- voksne (21-64 år)
- seniorer/pensionister (65-?? år)
- B-medlemmer (alle aldre)
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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
22
23
24

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)

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.: 2061 0328
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 2018
Der afholdes ordinær generalforsamling
mandag den 19-02-2018 kl. 19.30 i
klublokalet, Danmarksgade 8, Vojens.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Drøftelse og godkendelse af
formandens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab
5. Drøftelse og godkendelse af regnskab
6. Næste års arbejde
7. Indkomne forslag
8. Næste års budget, herunder
fastsættelse af kontingent
9. Valg.
I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant
og 1 revisor . Valgene gælder for 2 år.

10. Eventuelt.

Formandsberetning 2017-18
Hermed aflægger jeg beretning over
Vojens Skakklubs liv siden
generalforsamlingen den 20-02-2017,hvor
12 medlemmer deltog.
Året har været uden større udsving, og
bestyrelsen har kun holdt 2
bestyrelsesmøder, hvor det typisk drejer
sig om at holde snor i økonomien,
tilrettelægge sæsonstart, Høtteskak, klubog holdturnering samt vores
hurtigskakturnering mellem jul og nytår,

der i efterhånden 45 år har været en del af
klubbens DNA.
Derudover snakker vi en del om
markedsføring og synlighed i lokalområdet
i håb om at kunne rekruttere nye
medlemmer. Vi overvejer også, hvordan vi
kan forny klublivet, så alle får udbytte af at
være i klubben. Desværre har vi endnu
ikke fundet den knap, der kan udløse en
fordobling af medlemstallet . Men når
man ser på den tilbagegang, der præger
store dele af skaklandkortet, skal vi måske
være ydmyge og stille os tilfredse med, at
vi medlemsmæssigt nogenlunde holder
skansen – dog med den bekymring, at
gennemsnitsalderen stiger. Jeg er glad for
hvert eneste medlem, og hvis vi blot hver
for sig skaffer yderligere en spiller til
klubben, kan det blive endnu bedre.
Ved årsskiftet 2017-18 har vi desværre
måttet tage afsked med Michael Nielsen,
der er flyttet til Fyn. Til gengæld er der håb
om, at Jesper Kallesen, der har spillet med
i vores klubturnering, vender tilbage som
fuldt A-medlem fra næste sæson. Godt for
det.
Syd Grand Prix 2016-17
Vojens Skakklub var repræsenteret i
sæsonens SGP-serie af
hurtigskakturneringer af 4 spillere i hver
sin klasse. Benny Christensen (1. klasse)
deltog kun i en enkelt afdeling (Vojens
Juleturnering), og det var resultatmæssigt
ikke nogen heldig dag for Benny. Karl
Posselt (2. klasse) deltog i 3 turneringer.
Det blev kun til i alt 21 GrandPrix-points,
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der dog rakte til en 5.-plads i den samlede
stilling. I 3. klasse kørte Martin Møller med
klatten og kunne efter 4 turneringer med
maksimum-score på 17 points i hver
slappe af og modtage førstepræmien efter
sidste SGP-afdeling.
Oleksandr Pershuta, youngster fra vores
juniorafdeling, er klar til at deltage i
eksterne turneringer – efter at have været
med til sønderjyske mesterskaber i
Haderslev og DM i skoleskak i Ollerup i
2016. Han nåede dog kun at deltage i et
enkelt SGP-stævne i foråret 2017 med 3
Grand Prix points som resultat.

SGP i Vejle (Evans) 18-03-2017. Hvem siger, at
skak ikke er en publikumssport

Holdturneringen 2016-17
Vojens Skakklub havde hold med i A- og Brækken. Vojens 1 klarede sig langt hen ad
vejen godt, men i sidste runde måtte
holdet nøjes med uafgjort 2-2 efter en
drabelig og spændende topkamp mod
Springeren. Da Fredericia samtidig
pulveriserede bundholdet Alssund med en
4-0-sejr, blev det Fredericia, der smuttede
forbi alle konkurrenter og efterlod
Springeren på andenpladsen og Vojens på
tredjepladsen – det selv om Vojens faktisk
havde flest matchpoints af alle.

Oleksandr Pershuta efter sin første SGP-turnering

I alt 163 forskellige skakspillere deltog i
mindst én af SGP-turneringerne, der
dermed er en meget vigtig aktivitet i
Sydjysk Hovedkreds. Sæsonens sidste SGPstævne i Vejle blev en værdig afslutning
med et flot deltagerantal.

Holdkamp i A-rækken i Kolding den 14-03-2017.
Springeren 3 – Vojens 1. I forgrunden spiller
Mogens K. Larsson hvid mod Hans Nørgaard
Paulsen. Mogens tabte, men matchen sluttede 22 efter sejre til Martin Møller og Karl Posselt.
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Vojens 2 i B-rækken blev en suveræn
gruppevinder med 4½ points afstand til
nærmeste konkurrent Ribe. Dermed
gjorde holdet sig fortjent til oprykning til
A-rækken. Mere herom senere…

Løgumkloster Byturnering 2017
I forlængelse af skaksæsonen i Vojens har
Løgumkloster Skakklub i mange år
arrangeret Løgumkloster Byturnering, der
de seneste år har været en 5 runders EMT.
Igen i 2017 var der flot repræsentation fra
Vojens med 6 deltagere set i forhold til, at
der kun var 14 deltagere i alt!
I gruppe 2 rakte Morten Jessens 3 points
til en 3.-plads. Kresten Beck blev nr. 4 med
2½ points, mens Gagik kun fik et enkelt.

Holdkamp i B-rækken 27-02-2017.
Vojens – Haderslev

Pokalturneringen for hold
Sydjysk Hovedkreds´ kvalifikationsstævne
til finalen i Dansk Skak Unions
Pokalturnering for 4-mandshold blev
afholdt i Grindsted den 22-04-2017. Efter
pæn tilslutning med 10 hold i det
tilsvarende stævne i Vojens i 2016 havde
kun 4 hold tilmeldt sig i Grindsted. Da
Tønder ydermere blev ramt af sygdom og
måtte trække holdet med kort varsel,
deltog kun 3 hold i Grindsted – med
Esbjerg som vinder af bredderækken foran
Evans og værtsklubben.
Hovedkredsen forsøger sig i 2018 lokale
stævner i denne turnering i håb om at få
flere klubber til at være med.

Aage Munksgaard spiller hvid mod Nis H.
Madsen. Vagn Lauritzen og Hans Chr. Baagøe er
tilskuere.

I ”mesterskabsgruppen” var Karl Posselt
for en gangs skyld skarp og gik gennem
turneringen uden nederlag og med et
slutresultat på en andenplads med 4
points og en hel sæk ratingpoints oveni.
Bymesterskabet endte hos Ejvind Ambøg
(Haderslev) med 4½.
Benny Christensen sluttede midt i gruppen
med 2½ points, mens Martin Møller denne
gang noget overraskende ramte helt ved
siden af, og med kun 1 points kostede
turneringen ham en del på ratingskalaen.
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Løgumkloster Bymester 2017: Ejvind Ø. Ambøg.

Martin Møller og Asbjørn Hovgård Schack
(Haderslev) er klar til skaklejr 2017

Skaksommerlejr på Tjele Efterskole
Naturligvis er der masser af skak på lejren,
men den indeholder også andre aktiviteter
med udfordringer for både hjerne og krop.
Deltagernes valuta er både øget
spillestyrke og livslange venskaber.
Dansk Skak Unions skaklejr i sommerferien
er stedet, hvor den næste generation af
talenter kan få brændstof til at realisere
deres ambitioner ved skakbrættet. En
fantastisk oplevelse for
førstegangsdeltagere og årets højdepunkt
for gengangerne. Fra Vojens var Martin
Møller for 4. gang med på den med flere
end 120 deltagere fuldtegnede, ugelange
lejr på Tjele Efterskole.

Vi kan glæde os over, at både Martin og
Oleksandr Pershuta er tilmeldt lejren, der
afholdes på Skanderup Efterskole i 2018.
Lundeborg 2017
Den tilbagevendende hurtigskakturnering
på havnen i Lundeborg har også Martin
som fast deltager. Den 12-08-2017 deltog
han sammen med 80 andre og nappede 5
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points og en 3.-4.-plads i Basis 2. Hermed
krydsede han ratinggrænsen 1700 og
rykkede op i 1. klasse i hurtigskak.
Vejret har de 4 foregående år været
tvivlsomt. I 2017 var det aldeles håbløst.
Det blev derfor besluttet at afvikle det
indendørs i Aktivhuset.

Lundeborg 12-08-2017

Ny sæson 2017-18

medlemmerne i august. Og så får alle de
skakspillere, vi kender i Vojens og omegn
en opfordring til at komme hen i klubben.
Så let går det desværre ikke med at skaffe
nye medlemmer, men forsøget gøres
hvert år!
Høtteskak 26-08-2017
Endnu en sommer var det vejr til udendørs
skak i Rådhuscentret Høttelørdag. I 2017
var der dog andre usikkerhedsmomenter,
idet selve Høtten på et tidspunkt hang i en
tynd tråd p.g.a. underskud i 2016. Det
lykkedes dog at stable byfesten på
benene, og Vojens Skakklub kunne
gennemføre sit propagandaarrangement
med støtte fra Stine & Holmberg som
tidligere år.

Livlig Høttelørdag (26-08-2017) i fri luft.

Haderslev Kommunes skakdag 2017
De nødvendige forberedelser til en ny
sæson er efterhånden rutine. I løbet af
foråret skal der bestilles lokaler. Senere
skal der træffes nødvendige aftaler for at
kunne arrangere Høtteskak, der skal laves
klubblad, som distribueres til

Med Majbritt Nørgaard Wind
(matematikkonsulent i Pædagogisk Center
Haderslev) som initiativtager og indpisker
løb et nyt initiativ i 2017 af stabelen i
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Haderslev kommune. Alle kommunens
skoler var inviteret til at sende hver 30
skoleskakelever fra 2.-4. klasse til et fælles
skoleskakstævne på Sct. Severin Skole. Ca.
220 deltagere mødt op og fik en herlig dag
med bræt og brikker. Blandt hjælperne var
– foruden skoleskaklærere og andre
lærere – Kai Bjørnskov fra Haderslev
Skakklub og Karl Posselt fra Vojens
Skakklub. Set fra en Vojens- vinkel var det
beklageligt, at kun Sommersted Skole fra
den tidligere Vojens Kommune var blandt
deltagerne, fordi invitationen var
forsvundet i postgangen til Lagoniskolen.
Alt tyder dog på, at konceptet bliver
udviklet til en årligt tilbagevendende
begivenhed, hvor endnu flere skoler får
lyst til at deltage med endnu flere elever,
hvis der kan skaffes lokaler og hjælpere
nok.
Selv om kløften mellem skoleskak og
klubskak synes uoverstigelig, skulle det
dog være mærkeligt, hvis ikke et sådant
initiativ ad åre smitter af på lysten hos
børn til at spille mere skak.
Juniorskak
Vojens Skakklub har i mange år haft tilbud
om skakundervisning for børn forud for
klubaftnerne. Efter i sæsonen 2016-17 at
være nået op på 6 nogenlunde faste
deltagere, har der i indeværende sæson
været frafald, så vi p.t. er nede på 4-5
børn. Det giver ikke helt den optimale
dynamik mellem deltagerne og
kombineret med vekslende
koncentrationsevne udvikler spillestyrken

sig ikke helt så hurtigt som ønskeligt. Men
vi klør på!

Sidste skoleskakaften før jul 2017

Syd Grand Prix 2017-18
De 7 afdelinger af Syd Grand Prix har i
2017-18 haft et samlet deltagerantal tæt
på 300 fordelt på ca. 150 forskellige
spillere. Det er en turneringsform, der
giver mulighed for en masse skak – ind
imellem af rigtig god kvalitet, men i
pauserne er der desuden rig lejlighed til
social kontakt med mulighed for at knytte
venskaber. Der er i Sydjysk Hovedkreds en
geografisk kløft mellem øst og vest, og der
er lidt for mange klubber, hvis medlemmer
sjældent eller aldrig deltager, mens andre
er flittige deltagere.
Vojens Skakklub har i den netop afsluttede
SGP-sæson været flittig leverandør af en
bilfuld deltagere til stort set alle SGPafdelinger. Det drejer sig om Martin (1.
klasse), Morten (3. klasse), vort B-medlem
Jesper Kallesen (3. klasse), Karl (3. klasse)
og Oleksandr (skoleskakgruppen), mens
Benny (2. klasse) og Anatolii (4. klasse) har
deltaget i et enkelt stævne.
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Når man er flittig deltager, har man gode
chancer for præmier i enkelte stævner og
for at samle GP-points, og Vojens-spillerne
har klaret sig fint i de respektive klasser (1
guld, 2 sølv og 1 bronzemedalje), som det
fremgår af det samlede regnskab, som er
opgjort på Sydjysk Hovedkreds´
hjemmeside.

Niels Jørgen Fries Nielsen, vinder af
juleturneringen 2017

Bedste resultater for Vojensspillerne var
en delt 2.-3.-plads til Benny (4½ points) i 2.
klasse samt en 3.-plads til Oleksandr (4½
points) i skoleskakgruppen.

Nogle skakspillere kan aldrig få nok af skak…

Vojens Juleturnering 2017
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 – samme antal
som året før. Trods sædvanlig bred
markedsføring var der et stykke op til 7580, som var et typisk niveau for få år
siden. Men det gør det lidt mere
overskueligt at være arrangør.
Juleturneringen blev afholdt for 45. gang.
Den kræver mange ressourcer af
arrangørerne, men det er en turnering
med en lang historie og placeringen
mellem jul og nytår har vist sig at være
noget nær garanti for mange deltagere,
der vender tilbage år efter år.

Skoleskakgruppen blev lige akkurat fuldtallig, så
der kunne spilles alle-mod-alle i en 8mandsgruppe

Holdturneringen 2017-18
Vojens har igen i indeværende sæson haft
2 hold med i Sydjysk Hovedkreds´
holdturnering. Med førstepladsen i Brækken i sæson 2016-17 var Vojens 2 i år
berettiget til at spille i A-rækken. Det
betød, at begge Vojens-hold var placeret i
samme gruppe.
Med 3½-½ til Vojens 1 over Vojens 2 i den
indbyrdes match i første runde blev linjen
lagt. Vojens 1 (Mogens, Martin, Finn og
Benny) blev tophold, og Vojens 2 blev
bundhold – og sådan fortsatte det gennem
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hele turneringen. Begge hold smed dog
nogle points undervejs, og det lykkedes
ikke Vojens 1 at vriste gruppesejren fra
Bov, selv om det var tæt på i sidste runde.
En anden plads og –præmie er også i
orden.
Bundplaceringen for Vojens 2 var ikke
nogen stor overraskelse, men i sidste
ende, blev det lidt værre, end vi havde
håbet på.

fortrinsvis organiserede skakspillere – fra
hele landet.
Jeg vil endnu engang opfordre jer
medlemmer til at være aktive
ambassadører for klubben ved at
bearbejde venner og bekendte, som spiller
skak, for at få dem med i klubben.

Masser af skakspillere til samlet A-rækkestævne i
Vojens den 12-02-2018.

Foto: Søren Gylling.
Martin Møller blev nr. 3 i ældste gruppe (Agruppen, 17-20 år) ved DM i skoleskak 2017. I
forlængelse af Martins gode resultat lavede
JydskeVestkysten et fint portræt af ham i avisens
Tønderudgave

Markedsføring og rekruttering

Organisatorisk

Vi må desværre konstatere, at Vojens
Skakklub ikke er i vækst. Vi har tilfredse
(forhåbentlig) medlemmer, men klubskak
virker åbenbart ikke tiltrækkende nok, selv
om mange kan spille skak. Der er gjort en
del forsøg på konsekvent at kigge ud af
boksen, og når vi leverer skakstof til
lokalpressen, er der rigtig gode chancer
for artikler, der kan synliggøre det lokale
skaktilbud.

Dansk Skole Skak. Sønderjyllandskredsen
af DSS fungerer ikke længere. Det betyder,
at kontakten til de sønderjyske skoler
foregår direkte fra Dansk Skole Skaks
landsorganisation.
Det mest opløftende på skoleskakfronten
er p.t. Haderslev Kommunes satsning på
en årlig kommunal skoleskakdag
(kommunemesterskaber). Efter en
vellykket begyndelse i 2017, satses der på
en gentagelse i september 2018. De fleste
af skolerne i Haderslev kommune er
medlemmer af DSS og deltager også i
Skolernes Skakdag – fredag før
vinterferien.

Det nye Facebook-initiativ fra begyndelsen
af 2017 har haft begrænset effekt, fordi
siden ses af for få. Hjemmesiden ses til
gengæld af mange, men utvivlsomt
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Dansk Skak Union
Jo færre medlemmer, desto dårligere
økonomi til mange gode formål i
skakorganisationen. Tilfredsheden med
FU/ledelsen har det heller ikke så godt,

sæsonen 2019-20 har Sydjysk HK kun én
oprykningsplads lige som de øvrige 7
hovedkredse. Der er i øvrigt intet, der
tyder på, at andre Hovedkredse går i
fusionstanker.

når medlemstallet falder, uden at nogen
har facitlisten til, hvad der skal gøres for at
vende udviklingen. Med 2
ungdomseuropamestre og en række andre
gode resultater i det forløbne år er der
også lyspunkter, men det ville være rart
både med flere frivillige til tillidsposter i
DSU - og gerne løn til en sekretariatsleder.
Det er der dog ikke umiddelbart udsigt til.

Klubliv

Sydjysk Hovedkreds
På Hovedkredsgeneralforsamlingen i
marts 2017 fratrådte både kasserer og
holdturneringsleder, men det lykkedes at
finde nye folk til posterne.
Der er både store og meget små klubber i
Hovedkredsen. Den geografiske afstand
mellem dem er et større problem end
forventet. Der er ingen arrangører midt i
landsdelen, og aktiviteter i øst har for få
deltagere fra klubber i vest og omvendt.
Der er dog adskillige veletablerede, store
turneringer i landsdelen med mange
deltagere. Sammen med holdturnering,
pokalturnering og SGP udgør de et fint
tilbud til aktive skakspillere.
Sydjysk Hovedkreds´ overgangsordning
med Dansk Skak Union er ved at udløbe.
Det betyder f.eks, at Hovedkredsen til og
med 2018 har ret til 2 oprykningspladser
til Divisionsturneringen. Men fra og med

Sammenlignet med andre klubber er
medlemmer af Vojens Skakklub aktive i
den forstand, at der er stabilt fremmøde
og næsten 100% deltagelse i klubturnering
og holdturnering.
Derudover deltager medlemmerne –
varierende efter lyst og behov – i eksterne
turneringer. Vi har først og fremmest haft
spillere af sted til SGP-turneringer og
Løgumkloster Byturnering.
Endelig bidrager Vojens Skakklub selv til
mangfoldigheden af skaktilbud som fast
arrangør af Vojens Juleturnering.
Det er lykkedes at skabe interesse for
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.
/Karl Posselt, 18-02-2018.
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Opgavesiden
Opgaverne er ikke sværere, end at de fleste kan være med

1. Sort trækker og vinder

4. Sort trækker og vinder

2. Sort trækker og vinder

5. Hvid trækker og vinder

3. Hvid trækker og vinder

6. Hvid trækker og vinder
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Klubturneringen – efterår 2017
Med 14 tilmeldte vendte vi for en stund tilbage til afvikling af klubturneringen i 2
styrkegrupper. 7 runder alle-mod-alle er et bekvemt turneringsformat, hvor det er muligt at
afvikle partier forud, hvis man ved, at man løber ind i et fremtidigt afbud. Turneringen
resulterede også i mange, spændende, langvarige og jævnbyrdige partier med en
slutstilling, der så alligevel ikke var voldsomt overraskende?! I gruppe 1 har Mogens igen
lagt sig i spidsen i kampen om klubmesterskabet, men Martin er begyndt at bide ham i
haserne, så lad os se, hvordan situationen ser ud, når foråret er forbi. Benny og Jesper
havde næppe forestillet sig at skulle lige og rode i bunden, men sådanne små udfald sker
for alle skakspillere i ny og næ.
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I gruppe 2 trak Morten det længste strå og måtte kun afgive et par remisser undervejs.
Mere overraskende var Oles andenplads uden nederlag. Hvis Ole kan få noget stabilitet ind i
sit spil, lover det godt. Det samme kan man sige om Gagik, der denne gang ikke rigtig fik
tingene til at lykkes. Anatolii spiller mange interessante partier, men mangler lige den sidste
sikkerhed for at forbedre resultaterne.

Op- og nedrykning blev afklaret, men p.g.a. 2 færre deltagere i forårsturneringen var det
nødvendigt at gå tilbage til én gruppe i klubturneringen. Den afvikles som
Schweizerturnering.
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Holdturneringen 2017-18, A-rækken
Vojens Skakklub har i år haft 2 hold med i
Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering. Bholdets gruppesejr i sidste sæson gav
oprykning, og begge hold har derfor spillet
i A-rækken i denne sæson. Oven i købet i
samme gruppe, hvorfor de 2 hold var sat
til at mødes i første runde.
Alle hold- og individuelle resultater fra
holdturneringssæsonen bringes her.
A-rækken, gruppe 1, 20-11-2017
Vojens 1
1 Mogens K. Larsson
2 Martin Møller
3 Finn Nielsen
4 Benny Christensen

Vojens 2
- Karl Posselt
- Bo A. Andersen
- Morten Jessen
- Kresten Beck

Res.
1-0
1-0
½ -½
1-0

Der var i år ændret lidt på styrkelisten i
toppen, hvor Martin efter fremgang i
resultater og spillestyrke samt
topscorepræmie i sidste sæson var rykket
op til bræt 2 for at få noget konkurrence.
Resultatet af det indbyrdes opgør var vist
helt forudsigeligt. Det kunne være blevet
4-0, men Morten reddede ½ point til
andetholdet.
A-rækken, gruppe 1, 04-12-2017
Bov 3

Vojens 1

Res.

For ikke at blive beskyldt for at være
partisk citeres her fra Bovs hjemmeside:
”Sejren var mere end heldig, det så længe
ud som om Vojens skulle vinde med de
cifre. Men så skete miraklerne på stribe,
først holdt Dennis Schwarz med en hel
officer mindre remis mod Benny
Christensen, dernæst vandt Guido et
remisagtigt parti mod Martin Møller, mens
Claus på bræt 3 vendte et totalt kikset
parti til sejr mod Finn Nielsen og for at det
ikke skulle være løgn, holdt Svend Erik
Kramer remis mod Mogens K. Larsen med
kvalitet mindre, men en aktiv konge
sikrede det halve, Vojens havde fortjent
bedre må vi retfærdigvis indrømme.”
A-rækken, gruppe 1, 04-12-2017
Vamdrup

Vojens 2

Res.

1 Holger Larsen

- Karl Posselt

1-0

2 Erling Lynggaard

- Bo A. Andersen

1-0

3 Hans Chr. Baagøe

- Kresten Beck

1-0

4 Aage Munksgaard

- Gagik Sahakian

0-1

2. runde gav heller ikke Vojens 2 noget
godt resultat. Karl kom fint fra åbningen
mod Holger Larsen, men afslog så
overmodigt et remistilbud – og begik
umiddelbart derefter en uforklarlig fejl,
der kostede en bonde og partiet. De
øvrige resultater var vist fair nok.
A-rækken, gruppe 1, 15-01-2018

1 Svend Erik Kramer - Mogens K Larsson

½-½

2 Guido Heinemann - Martin Møller

1-0

1 Karl Posselt

- Kaj Elkjær Larsen

0-1

3 Claus M. Nielsen

- Finn Nielsen

1–0

2 Bo A. Andersen

- Harald Eis

0-1

4 Dennis Schwarz
Marc Hurkmans

- Benny Christensen

½-½

3 Morten Jessen

- Edlef Bucka-Lassen 1 - 0

4 Gagik Sahakian

- Jakob Merdasa

Vojens 2

Tønder 2

Uha, et skrækkeligt resultat – ganske vist
mod gruppens favorithold, men alligevel.
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I 3.runde var der hjemmebane til begge
Vojens-hold. Vojens 2 skulle forsøge at
rette op på den hidtil magre pointshøst
mod en jævnbyrdig modstander – Tønder
2.
På bræt 1 var Karl for længe om at finde
koncentrationen og efter en unøjagtighed
i åbningen holdt alderspræsident Kaj
Elkjær fast og gav ikke Karl en chance for
at vende tilbage i kampen. I parentes
bemærket var det Kaj, der for mange,
mange år siden gav Karl lyst til at spille
skak – først i Møgeltønder og senere i
nogle ungdomsår i Tønder Skakklub.
Bo var nok overmatchet på bræt 2 mod en
sikkert spillende Eis, mens Morten og
Gagik trods alt sikrede 1½ points til
Vojens.
A-rækken, gruppe 1, 15-01-2018
Vojens 1

Vamdrup

Res.

1 Mogens K. Larsson - Holger Larsen

½-½

2 Martin Møller

- Erling Lynggaard

0–1

3 Finn Nielsen

- Hans Chr. Baagøe

1–0

4 Benny Christensen - Christian Kjær

1–0

A-rækken, gruppe 1, 29-01-2018
Bov 3

Res.

1 Svend Erik Kramer - Karl Posselt

1–0

2 Guido Heinemann - Bo A. Andersen
23 Claus M. Nielsen - Kresten Beck

1–0

4 Rolf Petersen

1–0

- Gagik Sahakian

1–0

Inden kampen lød holdlederens råd til
Vojens-spillerne. Ethvert resultat, der er
bedre end 4-0 er godt. Tag gerne mod evt.
remistilbud! Det gik imidlertid nøjagtig lige
så galt som frygtet. Det gik lidt hurtigt for
Bo og Gagik, men vi andre gav os dog ikke
uden kamp, og her citeres igen fra Bovs
hjemeside: ”Bov 3 havde mere besvær
med Vojens 2 end cifrene antyder. På 1.
brættet måtte Svend Erik Kramer kæmpe
hårdt for at vinde over Karl Posselt, der
undervejs også havde sine chancer. Der
var dog sikre sejre til Guido Heinemann og
Rolf Petersen, mens Claus Nielsen måtte
kæmpe lidt mere for at vinde over Kresten
Beck.” Kresten holdt længe godt fast i
remischancerne, men måtte alligevel ned
til sidst.
A-rækken, gruppe 1, 30-01-2018
Løgumkloster

En lige lovlig smal sejr til Vojens 1, som
nok burde have hentet mindst ½ point
mere. Andet nederlag til Martin vist, at
træerne ikke gror ind i himlen. En meget
hurtig sejr til en halvsyg Benny var meget
velkommen, og Finn gjorde sit til at sikre
sejren.

Vojens 2

Vojens 1

Res.

1 Scot W. Jensen

- Mogens K Larsson

½-½

2 Nis H. Madsen

- Martin Møller

0–1

3 Karl M. Kristensen - Finn Nielsen

0–1

4 Jens Peter Jensen - Benny Christensen

0-1

En sikker og forventet sejr. Eneste misser
var Mogens. Han taber sjældent, men
scorer i underkanten af det forventede.

Springeren – nr. 2018:01 – medlemsblad for Vojens Skakklub

Side 17
Sidste runde i gruppen blev afviklet som
samlet stævne i Vojens. Med
udgangspunkt i stillingen inden sidste
runde tegnede det til 3 interessante opgør
med afgørende for slutstillingen både i top
og bund.
A-rækken, gruppe 1, 12-02-2018
Vojens 2

Løgumkloster

Res.

1 Bo A. Andersen

- Vagn Lauritzen

½-½

2 Morten Jessen

- Nis H. Madsen

0–1

3 Kresten Beck

- Karl M. Kristensen ½ – ½

4 Gagik Sahakian

- Kim Juul Trane

0-1

Stillingen før sidste runde var således, at
Vojens 2 var placeret i bunden med et
enkelt point op til Løgumkloster. Altså et
regulært bundopgør, hvor selv en smal
sejr ville kunne bringe Vojens på niveau
med Løgumkloster. Som matchen
udviklede sig, var der egentlig aldrig udsigt
til et sådant resultat. På bræt 1 og 3 var
der ret sikre remisser til Bo og Kresten. På
bræt 4 mistede Gagik tålmodigheden mod
Løgumklosters reserve Kim Juul Trane.
Først røg der én bonde, så én mere, og
partiet sluttede, da Gagik satte
Dronningen i slag 😳
Der så længe ud til at være trøst at hente
for Vojens 2 i det sidste parti, hvor Morten
var ved tæt på at have Nis nede i sækken.
Helt umotiveret forærede Morten
imidlertid pludselig en officer væk, og så
endte det med en overraskende stor sejr
til Løgumklosters på 3-1. Dermed blev
Vojens 2 henvist til gruppens sidsteplads.
Det var måske ventet, men holdets
præstationer set over hele sæsonen må
alligevel betegnes som skuffende.

A-rækken, gruppe 1, 12-02-2018
Tønder 2

Vojens 1

Res.

1 Erik J. Damholdt

- Mogens K Larsson

0-1

2 Helge Sörensen

- Martin Møller

0–1

3 Kaj Elkjær Larsen

- Finn Nielsen

1–0

4 Tomt bræt

- Benny Christensen

0-1

Vojens 1 lå inden sidste runde side om
side med Tønder 2. Vojens gjorde denne
aften sin pligt og lagde med en 3-1-sejr
Tønder bag sig i tabellen. Tønder 2 stillede
i øvrigt op med kun 3 mand. Mogens
måtte kæmpe længe for sejren, mens
Martin afgjorde sit parti efter få træk. På
bræt 3 så Finn syner i et officersoffer, der
måske så lovende ud, men viste sig at
være uden perspektiv mod en sikkert
spillende veteran, Kaj Elkjær.
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A-rækken, gruppe 1, 12-02-2018
Vamdrup
1 Holger Larsen

Bov 3

Slutstillingen:
Res.

- Svend Erik Kramer 1 - 0

2 Hans Chr. Baagøe - Guido Heinemann

½–½

3 Christian Kjær

0–1

- Claus M. Nielsen

4 Aage Munksgaard - Rolf Petersen

0-1

Så blev den 3. kamp mellem Vamdrup og
Bov 3 afgørende for gruppesejren, og
længe så det ud til, at Bov ville miste de
afgørende skridt. Holger Larsen slap bedst
fra åbningen mod Svend Erik Kramer, og
han holdt usvigelig sikkert fast i fordelen
og afgjorde til sidst partiet til sin fordel. På
bræt 2 slap Guido Heinemann mirakuløst
fra et nederlag mod Hans Christian
Baagøe. Hans Christian greb på et
afgørende tidspunkt den forkerte af 2
forbundne fribønder, der kunne have
afgjort kampen i få træk – og pludselig var
der ikke mere end remis i stillingen. Lige så
“uretfærdigt” gik det på bræt 3. Vamdrups
Christian Kjær glemte i flere situationer at
trykke på uret, og pludselig havde han tabt
på tid i en stilling, der så meget fordelagtig
ud. Kun på bræt 4 var Rolfs sejr usvigelig
sikker. Status blev altså en samlet sejr til
Bov på 2½-1½ - og dermed vinder Bov 3
rækken 1 point foran Vojens 1.

1
2
3
4
5
6

Hold
Bov 3
Vojens 1
Tønder 2
Vamdrup
Løgumkloster
Vojens 2

Brætpoints
14½
13½
11½
9½
7
4

Matchpoints
10
8
6
4
2
0

Vinderne af A-rækkens gruppe 1 og 2
spiller om oprykning til Mesterrække 2
søndag, den 4. marts. 2018.

Hvid: Sörensen,Helge (Tønder 2)
Sort: Møller,Martin (Vojens 1)
A-række gruppe 1

1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.a3 bxa3 4.¥xa3 ¤c6
5.d4 £a5+ 6.c3 ¤f6 7.¥d3 d6 8.h3 g6 9.¤f3
¥g7 10.0–0 0–0 11.£c2 £c7 12.¤bd2 ¤h5
13.¦fe1 ¤f4 14.¥f1 ¤xd4 15.¤xd4 ¥xd4
16.¦ac1 ¥g7 17.¤f3 ¦d8 18.¤d4 a6 19.£d2
¥h6 20.£e3 ¤xh3+
0–1

Martins miniature-agtige parti i sidste
runde. En sicilianer med et sjældent
andettræk fra hvids side. Martin tager den
tilbudte bonde og hvid spiller nærmest sig
selv ud af banen, indtil den sidste
afdækkerskak med Dronningegevinst.
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Parti fra Divisionsturneringen
Haderslev Skakklub har det svært efter
oprykning til 1. division i denne sæson.
Konkurrencen er betydeligt skrappere, og
holdets sædvanlige, sikre førstebræt,
Søren Brautsch, holder pause.
Bortset fra en enkelt uafgjort match er det
da også indtil videre blevet til lutter
nederlag. Især et ½-7½ nederlag til Evans
har gjort ondt og efterladt Haderslev i
bunden af gruppen.
Søndag den 11-02-2018 var holdet
imidlertid klar til en ny kamp på
hjemmebane mod Herning. Og endelig
lykkedes det at få en sejr – omend smal –
på 4½-3½. Om de sidste 2 runder så kan et
ønsket avancement i den samlede stilling,
må tiden vise.
Én af de spillere, der mod Herning
leverede varen, var Kai Bjørnskov. Nyd
nedenstående parti, der næsten spiller sig
selv, når man først har fundet planen – og
det har Kai!

Sort har med 19. – Ta4 indtaget A-linjen,
mens Kai kigger helt andre steder hen på
brættet. I skak er det nemlig
modstanderens Konge, der er målet!

20.¤fg5 [Ja, trækket ligger lige for, og
truslen på f7 er til at tage og føle på.
Partiet er reelt afgjort, dor der er ikke
mange forsvarsmuligheder for sort]
20.- e6 [Tf8 er ikke bedre]
21.¤xe6 [Naturligvis. Stillingen er nok et
officersoffer værd]
21. - fxe6 [Hvad skal den stakkels mand
gøre? Hvid truer f.eks. Lc7 med
tårngevinst]

Bjørnskov,Kai - Nielsen,Flemming [D93]
1. Division, gr. 2, 11.02.2018

1.d4 c6 2.c4 ¤f6 3.¤f3 d5 4.¤c3 g6 5.¥f4
¥g7 6.e3 0–0 7.¥d3 ¤bd7 8.h3 £a5 9.0–0
dxc4 10.¥xc4 b5 11.¥d3 ¥b7 12.a3 £b6
13.¦c1 ¦ac8 14.b4 ¦fd8 15.¥g3 a5 16.£b3
axb4 17.axb4 ¤h5 18.¥h2 ¦a8 19.¤e4 ¦a4
Diagramstillingen

22.£xe6+ ¢h8 23.¤g5 ¥f6 24.¤f7+ ¢g7
25.¤xd8 £xd8 [Er angrebet ved at gå i
stå? Overhovedet ikke. Hvor er det lige,
Springeren på randen har tænkt sig at gå
hen?]
26.g4 ¤f8 27.£d6 £xd6 28.¥xd6 ¥xd4
29.gxh5 ¥f6 30.¥xb5 [Snedigt, p.g.a. 30. –
cxb5 og 31. Tc7+ med Løberfangst på b7]
¦a2 31.h6+ ¢xh6 32.¥xf8+ ¢h5 33.¥xc6
1 – 0 Sådan!
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Diverse-siderne
Weekend skaklejr for voksne.

”social”, fordi Mads Boe i flere år har
koordineret fælles indkvartering på Hotel
Kopenhagen.

Løgumkloster Højskole blev ”opdaget”
som godt skaksted, da højskolen lagde
rum til Senior DM i 2017.
Mange ved at skaklejre er en uhyre
populær aktivitet for vore juniorer, hvor
især den mest kendte på Tjele Efterskole
hver eneste gang melder udsolgt. Men
hvorfor skulle det kun være unge
mennesker som har disse lyster, trods alt
er vi alle fælles om glæden ved skak.
Derfor arrangerer DSU den 23.-25. februar
2018 en skaklejr for voksne – en
komprimeret weekend hvor alle skal lære
noget og blive bedre til skak, og samtidig
have nogle gode timer i selskab med andre
skakinteresserede.
Gennemgående lærere på kurset er IM
Martin Haubro og FM Mads Boe.
Det foregår på Løgumkloster Højskole. Der
er plads til ca. 50 deltagere, og indtil
videre har 48 tilmeldt sig.

Bad Zwischenahn 2018.
Martin Møller deltoger sammen med 55
andre danske, især unge skakspillere, i
Rügenwalder Mühle NordWest-Cup i Bad
Zwischenahn den 25.-28. januar 2018. Der
var tilmeldt ca. 370 deltagere, og Martin
stillede op i B-gruppen med i alt 121
deltagere. Martin var nr. 55 i ratingorden i
gruppen, men efter 7 runder sluttede han
med 5 points en flot 12.-plads efter
korrektion. Turneringen er populær og

Foto: Malene Hollnagel

Pokalturnering for 4-mandshold 2018
Sydjysk Hovedkreds indbyder alle klubber i
Hovedkredsen til dette års pokalturnering
for 4-mandshold. Turneringen gælder som
kvalifikation til DSU’s pokalfinalestævne
Pinsedag, søndag den 20/5-2018 i
Svendborg.
Der spilles 3 indledende
kvalifikationsstævner:
Haderslev, mandag, den 26. februar kl.
19:00
Grindsted, onsdag, den 28. februar kl.
19:00
Evans, Vejle, torsdag, den 8. marts kl.
19:00
De bedste hold fra disse stævner går
videre til et afsluttende stævne:
Kolding hos Springeren, lørdag, den 7.
april fra kl. 12:00.
De bedste hold herfra kvalificerer sig til
Pinsens finalestævne.
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Årets skakspiller i Danmark.

Skakbiblioteket

Ikke overraskende var det årets 2
ungdomseuropamestre, der besatte de
øverste pladser i konkurrencen om at blive
årets skakspiller. Jesper Thybo fik flest
stemmer med Jonas Bjerre på
andenpladsen.

For den, der gerne vil selvtræne for på den
måde at blive bedre til skak, er der masser
af muligheder.
Man kan selvfølgelig finde stof på nettet
form af stormestervideoer og lign. Man
kan også finde stof via Vojens Skakklubs
hjemmeside https://vojensskakklub.dk
(vælg Skakundervisning i menuen).

Foto: Mads Boe

AlphaZero vinder over Stockfish
De stærkeste skak-computerprogrammer
har længe været næsten alle skakspillere
overlegne. Nu er det ikke længere alene
den menneskelige hjerne, der kæmper
mod maskinen. Nu har Googles kunstige
intelligens – AlphaZero – lært sig selv at
vinde over det mest komplekse
skakprogram, der hidtil har eksisteret,
Stockfish. Ud af 100 partier vandt
AlphaZero 28 gange, mens de resterende
kampe blev remis. Læs mere her.

Endelig kan man låne skakbøger via
formandens skakbibliotek. Se udvalget på
hjemmesiden (vælg Litteratur i menuen).
Er det ikke tilstrækkeligt, kan det
nærmeste folkebibliotek skaffe meget
mere.
Live-skak fra verdens stærkeste
skakturneringer – kun ét klik fra
skakklubbens hjemmeside:

Heldigvis er der stadig utallige, rigtige
mennesker, der har stor fornøjelse af at
bruge egen hjernekraft på at spille
uperfekte skakpartier mod hinanden .
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Intet kommer af ingenting – bortset fra
lommeuld.
Det er Storm P. (Robert Storm Petersen),
der er ophavsmand til ovenstående citat.
Som en bekræftelse af citatets gyldighed
får Martin Møller undtagelsesvis sin egen
side i dette nummer af Springeren.
Martin har på få år øget sin spillestyrke, så
han nu nærmer sig et niveau, hvor han kan
blive den stærkeste spiller i Vojens
Skakklub. Han er især skrap til hurtigskak,
og nærskakniveauet er godt på vej.
De fleste har sikkert fundet ud af, at hvis
man vil være god til noget, skal man
træne/øve sig. Det gør Martin, og udover
at læse teori og træne derhjemme
deltager Martin i en masse turneringer.
Her følger en oversigt over Martins
turneringsaktivitet i 2017.
06-01-2017: ”Første fredag” Lynturnering i
Middelfart. Placering som nr. 3 i alle-mod-alle.
04-02-2017: SGP i Bov. Placering som nr. 1 i 3.
klasse.
11-04-2017: Påskelyn i Løgumkloster. Placering
som nr. 1 i gruppe 2
30-04-2017: Sondex Cup i Kolding. Placering som
nr. 1 i basis 7.

17-07-2017: Caféskak i Odense. Hurtigskak.
Placering som nr. 5-6 i B-gruppen.
20-07-2017: Sommerturneringen (Vejle).
Hurtigskak. Samlet 11.-plads i alle-mod-allegruppe.
12-08-2017: Lundeborg. Hurtigskak. Placering på
delt 3.-plads i basis 2.
20-08-2017: Skanderborg. Placering som nr. 1 i
basis 3.
16-09-2017: SGP i Kolding. Placering som nr. 5 i
1. klasse.
23-09-2017: DM i hurtigskak (Skive). Placering
som 6-10 i basisgruppe (u. 1900).
21-10-2017: SGP i Haderslev. Placering som nr. 6
i 1. klasse.
30-10-2017: Simultan mod Sune Berg i Ribe.
Martin var sidste mand, der måtte give sig .
11-11-2017: SGP i Fredericia. Placering som 5.bedste spiller i 1. klasse.
24-11-2017: DM i skoleskak. Lyn. Placering som
nr. 3.
26-11-2017. DM i skoleskak. Hurtigskak.
Placering som nr. 3 i ældste gruppe.
28-12-2017: SGP i Vojens. Placering som nr. 9 i 1.
klasse.

Bronze ved DM i skoleskak (17-20 år)

30-05-2017: Løgumkloster Byturnering. Placering
som nr. 5 i øverste gruppe.
24-06-2017: Fynsmesterskabet i lyn (Odense).
Placering som nr. 1 i finalegruppe 4.
29-06-2017: Sommerturneringen (Vejle).
Lynskak. Placering som nr. 3 i finalegruppe 2.
02-07-2017: Skaklejr på Tjele. Lynturnering.
Placering som nr. 1 i B-gruppen.

Foto: Andreas Bastiansen.
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Sponsorer
Støt skakken, når du handler.
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Vojens Skakklubs kalender – forår 2018
Der tages forbehold over for ændringer.
Uge Ugedag Dato

Aktivitet

08

Mandag 19. februar

Generalforsamling i Vojens Skakklub

08

Weekend 23.-25. februar

DSU planlægger skaktræningslejr på Løgumkloster Højskole

09

Mandag 26. februar

Indledende runde til Pokalturneringen for hold

10

Mandag 05. marts

3. runde i Klubturneringen

11

Mandag 12. marts

4. runde i klubturneringen

11

Lørdag

Generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds (Vejen)

12

Mandag 19. marts

5. runde i klubturneringen

13

Mandag 26. marts

Klubturneringen, udsatte partier

14

Mandag 02. april

2. Påskedag. Ingen skak

14

Tirsdag

03. april

Løgumkloster Byturnering, 1. runde

14

Lørdag

07. april

HK-Kvalifikationsstævne til Pokalfinalen for hold (Kolding)

15

Mandag 09. april

6. runde i klubturneringen

15

Tirsdag

Løgumkloster Byturnering, 2. runde

15

Weekend 13.-15. april

Kolding Bymesterskab (tidl. Sondex Cup)

16

Mandag 16. april

7. runde i klubturneringen

17

Mandag 23. april

Klubturneringen, udsatte partier

17

Tirsdag

24. april

Løgumkloster Byturnering, 3. runde

18

Mandag 30. april

Sæsonafslutning i Vojens Skakklub

18

Tirsdag

01. maj

Løgumkloster Byturnering, 4. runde

19

Tirsdag

08. maj

Løgumkloster Byturnering, 5. runde

19

Weekend 11.-13. maj

Fredericia Chess EMT

20

Søndag 20. maj

Pinsedag. Finale i DSU´s pokalturnering for hold (Svendborg)

21

Tirsdag

22. maj

Løgumkloster Byturnering, 6. runde

22

Tirsdag

29. maj

Løgumkloster Byturnering, 7. runde

17. marts

10. april

Derefter sommerpause. Sæsonen 2018-19 begynder mandag den 27. august 2018.
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