Nr. 2

SPRINGEREN

August 2018

Medlemsblad for
Vojens Skakklub

Velkommen til en ny sæson 2018-19

Side 2

Redaktion: Karl Posselt

Junior-/Skoleskak
Spillested: Danmarksgade 8, 6500 Vojens
Klubaften: Mandage fra kl. 18-19

SPRINGEREN udgives af Vojens Skakklub og
udkommer 2-3 gange årligt. Bladet leveres til
medlemmer og interessenter.

Sæson: Fra slutningen af august (uge 35) og indtil
slutningen af april. Skoleskakken holder pause i
skoleferier.

SPRINGEREN

Indholdsfortegnelse
Indhold
Forside
Indholdsfortegnelse m.m.
Velkommen til en ny sæson løsninger
Skoleskak – Vojens Skakskole
Klubturneringen 2017-18
Holdturneringen, A-rækken
Holdturneringen,Mesterrække 2
DM i skak
XtraCon Chess open 2018
SydGrandPrix 2017-18
Generalforsamling i Sydjysk
Hovedkreds
Sponsorsiden
Opgavesiden
Pokalturneringen for 4-mandshold
Løgumkloster Byturnering 2018
Parti fra Løgumkloster Byturnering
SydGrandPrix 2018-19
Klubdød
Nimzowitsch - Radioskak
DSU, Rune Friborg og
Imagekampagnen
Vojens Skakklubs kalender – efterår
2018
Høtteskak

Side
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-13
14
15
16

17-18

Vojens Skakklub
Spillested: Danmarksgade 8, 6500 Vojens
Klubaften: Mandage fra kl. 19.30
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20

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.: 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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Velkommen til en ny sæson i Vojens Skakklub.
Følgende annonce var indrykket i Ugeavisen MidtSyd den 14-08-2018.

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 puf.
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!
----------Løsninger på opgaverne på side 11.
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
Opgave 5
Opgave 6

1. …Da5 2. Sxe5 Dxe1+
1.Dxe5#
1.Tb6+ Kxb6 2.Dxd5
1...Db7+ 2.Dd5 Dxd5#
1...Txh2 2.Kxh2 g3+ 3.Kxg3 Dh5 4.Th1 for at undgå at blive sat mat 5. Dxh1
1.Dh6+ Kg8 2.Lh7+ Kh8 3.Lg6+ Kg8 4.Dh7+ Kf8 5.Dxf7#
Springeren – nr. 2018:02 – medlemsblad for Vojens Skakklub

Side 4

Skoleskak – Vojens Skakskole.
Der var ikke nogen overvældende
tilslutning til skoleskakken i Vojens
Skakklub i sidste sæson, men lige før og i
sommerpausen har der været
henvendelser fra nye børn, der har lyst til
at spille skak, så vi ser med fortrøstning
frem til at begynde igen mandag den 27.
august kl. 18-19.

I løbet af ferien har 2 juniorer fra Vojens
Skakklub været på skaksommerlejr på
Skanderup Efterskole – nemlig Martin
Møller og Oleksandr Pershuta.
For Oleksandr var det første gang, mens
Martin har været med flere gange
tidligere.
Skaklejren er ikke bare hård skaktræning,
men også sjov, leg og andre konkurrencer
ind imellem. Desuden en tur til Djurs
Sommerland. Men naturligvis spilles der
også masser af skak på sommerlejren.

I lejrturneringen blev Martin nr. 5 i gruppe
A (9½ af 15 points), mens
Oleksandr sluttede på 3.-pladsen i gruppe
E (15½ af 19 points). begge resultater er
mere end godkendt!
Sidst på lejren blev der uddelt en række
diplomer. Heriblandt ét til Martin Møller,
der blev udnævnt til “Årets holdkaptajn”
Man kan læse meget mere om lejren på
http://skaklejr.dk/. Der bliver med stor
sandsynlighed skaklejr igen næste sommer
i uge 28 på Skanderup Efterskole ved
Lunderskov.

Haderslev Kommunes Skakdag
Den 3. og 4. oktober arrangerer Haderslev
Kommune skoleskakdage på Sct. Severin
skole. Alle kommunens skoler med børneog juniorunivers kan deltage med op til 30
elever fra 3.-4. og 30 elever fra 5.-6.
klassetrin. Den enkelte skole vælger selv
hvilke elever der skal deltage.
Jeg håber, alle kommunens skoler har lyst
til at være med.
/Karl Posselt
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Klubturneringen 2017-18.
I efteråret 2017 blev klubturneringen
afviklet med opdeling i 2 styrkegrupper
med en oversidder i hver gruppe. Bedst
placerede i de 2 grupper blev
Gruppe 1:
1. Mogens K. Larsson 6
2. Martin Møller
6
3. Finn Nielsen
5
Gruppe 2:
1. Morten Jessen
6
2. Ole Harbo
5
3. Palle Gejl Jørgensen 4½

Martin har de sidste 2 sæsoner for alvor
bidt ”de gamle” i haserne, og nu lykkedes
det ham for første gang at tage
klubmesterskabet med flest points i
bedste gruppe i det samlede
sæsonregnestykke. Martin spillede
bestemt ikke en fejlfri turnering, men er
fortsat i god fremdrift m.h.t. spillestyrke.
En god træningsindsats og flittig
turneringsdeltagelse har hævet
spilforståelse og bundniveau, og
mesterskabet er fuldt fortjent.

Til forårsturneringen 2018 var der 2 færre
deltagere, og turneringsformen blev
derfor ændret til én gruppe, hvor der så i
stedet for alle-mod-alle blev spillet 7
runder efter Schweizersystemet.

Martin har færdiggjort sin tekniske
ungdomsuddannelse og skal nu videre ud i
verden for at uddanne sig. Dermed
kommer Vojens Skakklub til at sende ham
videre til en klub i nærheden af Martins
nye uddannelsessted, og Vojens Skakklub
mister sit førstebræt i den kommende
holdturnering. Surt, men det er et vilkår
for en provinsklub.

De første 4 pladser blev besat af
gengangere fra efterårsturneringens
gruppe 1, men med ombytning i den
allerøverste top. Slutstillingen:

Der var kamp til stregen, men Martin
vandt det indbyrdes parti mod Mogens,
der dermed missede chancen for at
genvinde mesterskabet.

1. Martin Møller
2. Mogens K. Larsson
3. Finn Nielsen
4. Karl Posselt
5. Benny Christensen
6. Jesper Kallesen
7. Anatolii Pershuta
8. Bo Arnfeldt Andersen
9. Morten Jessen
10.Kresten Beck
11.Gagik Sahakian
12.Ole Harbo

6
5½
5
5
3½
3
3
3
2½
2
2
1½
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Holdturneringen, A-rækken.
Resultaterne af de enkelte matcher for
Vojens-holdene i Holdturneringen 2017-18
er gennemgået i februar-nummeret af
SPRINGEREN. Det var lidt specielt, at
Vojens Skakklub i denne sæson havde 2
hold med i samme gruppe i A-rækken. Det
sluttede som bekendt med en andenplads
til Vojens 1 og en sidsteplads til Vojens 2.

Tønder 2 spiller mod Vojens 1 den 12-02-2018

Som gruppevinder var Bov kvalificeret til
at spille oprykningskamp. Efterfølgende
trak Bov sig imidlertid, hvorefter Vojens fik
mulighed for at spille kvalifikationskamp
om oprykning til Mesterrække 2 med et 8mandshold.
Det lykkedes at samle et søndagshold til
kampen mod tidligere rivaler fra
Springeren, der i år vandt den anden Agruppe. Kampen blev spillet søndag den 4.
marts som led i et samlet stævne for ikke
færre end 144 skakspillere i Fredericia. Der
var nemlig afslutning på både 1. Division
gruppe 2, Sydjysk Hovedkreds´
Mesterrække 2 og altså
oprykningskampen i A-rækken.

På forhånd var der lagt op til en
jævnbyrdig match mellem Springeren og
Vojens. Det begyndte godt. På bræt 8
vandt Ole efter at have tilbudt
modstanderen remis i et lige
springerslutspil. Det blev afslået, og kort
efter fejlede modstanderen og tabte. Altså
1 point til Vojens – og et fint boost til
humøret hos de øvrige spillere på holdet.
Siden gik det slag i slag, og uden et eneste
nederlag blev det til en uventet sikker
Vojens-sejr på 6-2. Gevinster til Martin,
Finn og Bo, og remisser til Mogens, Benny,
Karl og Morten.
Mest overraskende var resultaterne på
bræt 5-8, idet det er mange år siden, at
Vojens har stillet op med et 8-mandshold i
holdturneringen. En “opdeling” på Vojens
1 og Vojens 2 viser, at begge 4-mandshold
skaffede hver 3 points til dagens samlede
resultat.

Vojens 2 spiller mod Løgumkloster den 12-022018

Sejren betyder, at Vojens er kvalificeret til
at deltage med et 8-mandshold i
Mesterrække 2 i sæsonen 2018-19. Det
bliver spændende, men ikke let!
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Holdturneringen, Mesterrække 2.
Vojens Skakklub er berettiget til at stille
med et 8-mandshold i mesterrække 2 i
den kommende Holdturnering.
Som hovedregel spilles kampene på
hverdagsaftner (på hjemmeholdets
klubaften). Ved meget lange afstande kan
udeholdet dog kræve kampen afviklet som
søndagskamp.

Efter i 9 dage at have spillet alvorlige partier i
Landsholdsklassen morer de unge sig med lidt baby-skak
før sengetid. På billedet fra venstre: Jesper Søndergård
Thybo, Jonas Buhl Bjerre, Bjørn Møller Ochsner og
Martin Percivaldi.

I henhold til turneringsplanen vil kampene
bliver spiller i ugerne 44, 47, 50, 3, 5, 9 og
11.

For første gang i mange år, var der
deltagelse fra Vojens Skakklub, nemlig af
Benny Christensen.

Det afsluttende stævne for Mesterrække 2
samt oprykningskampen for A-rækkerne
spilles som søndagskamp, den 10. marts
2019; play-off kampen om den sidste
plads i Mesterrække 1 spilles søndag, den
17. marts 2019.

Det gik ikke helt efter bogen for Benny,
der med en score på 3 points sluttede på
15.-pladsen i G7-gruppe 2. Dermed er han
dumpet ned på 1661 ratingpoints. Det er
anstrengende og uvant at spille alvorlig
skak så mange dage i træk, så Benny kan
betragte resultatet som lærepenge og
erfaring, når ratingtallet skal op igen.

DM i skak 2018.
I de allerbedstes fravær lykkedes det lidt
overraskende Bjørn Møller Ochsner at
vinde sit første Danmarksmesterskab i
Påsken, hvor DM-arrangementet efter et
år i Rebild var flyttet tilbage til Svendborg.
Bjørn spillede en god turnering, hvor han
vandt foran de 2 youngsters Jesper Thybo
og Jonas Bjerre, mens feltets eneste
stormester Allan Stig Rasmussen blev
henvist til 4.-pladsen.
Danmarksmesterskabet havde i år i alt 234
deltagere fordelt på en række
turneringsformater, der gerne skulle
kunne tilfredsstille de fleste.

XtraCon Chess Open 2018.
Årets største skakturnering I Danmark
med 397 tilmeldte.
Turneringen blev spillet i Helsingør, og Jon
Ludvig Hammer blev vinder med 8½ points
foran Dmitry Andreikin med samme
pointstal, men lidt dårligere korrektion.
Også til denne turnering var Benny
Christensen taget af sted. Benny sluttede
på 4 points. Det var i underkanten af det
forventede og kostede 4 ratingpoints, men
de er til at indhente igen.
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SydGrandPrix 2017-18
SGP-sæsonen er omtalt i
formandsberetningen til Vojens Skakklubs
generalforsamling. Det er trykt i
SPRINGEREN 2018:1, men her lidt fra
finalen.
Sidste afdeling af sæsonens SGP-serie
fandt sted i Tønder i dag med 28
deltagere. Det var i underkanten og
tilsiger, at finalen til næste år bør placeres
mere centralt i Sydjysk Hovedkreds. Når
det er sagt, blev det et fint stævne, og
næsten alle deltagere fra Vojens fik
præmie med hjem. I 1. klasse lykkedes det
ganske vist ikke Martin Møller at nå de
øverste pladser i dagens stævne. Det
lykkedes heller ikke at nå førstepladsen
som sæsonbedste i klassen, selv om han
havde fordel af nærmeste konkurrent Jan
Rosenbergs fravær (p.g.a. deltagelse i
senior DM). Til gengæld blev det for
Martin til andenplads og sølvmedalje for
hele sæsonen, hvor han har deltaget i alle
7 afdelinger af turneringen. I 3. klasse blev
Jesper Kallesen nr. 2, og det samme blev
han i den samlede stilling. Altså også en
sølvmedalje til Jesper, mens Karl Posselt
ikke kunne nås på førstepladsen. Karl
sikrede sig allerede sæsonguldmedaljen
for 14 dage siden i Horsens. I 4. klasse
deltog Anatolii Pershuta for første gang.
Det kostede lærepenge resultatmæssigt,
men som dagens eneste spiller i 4. klasse,
var der alligevel en lille præmie til Anatolii.
Hvad faderen manglede, havde sønnike
Oleksandr. Han snuppede sin første SGP-

turneringssejr foran (på bedre korrektion)
et par konkurrenter, han tidligere har haft
store problemer med. Dagens sejr betød
endvidere, at Oleksandr fastholdt sin
tredjeplads i den samlede stilling og derfor
også fik en bronzemedalje om halsen.

Den eneste Vojensspiller, der ikke fik
noget med hjem, var Morten Jessen, der
ikke var tilfreds med dagens præstation.
Det lykkedes derfor heller ikke for Morten
at avancere i det samlede regnskab, hvor
det blev til en acceptabel, men altså ikke
præmiegivende 4.-plads.

Oversigten over Grand-Prix-points for hele
sæsonen kan findes på
Hovedkredshjemmesiden http://sydjyskhk.dk/
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Generalforsamling i Sydjysk
Hovedkreds.
Generalforsamlingen blev afholdt i Vejen
den 17. marts 2018. Bestyrelsen havde
forsøgt at være på forkant i.f.t. et vigende
antal tilmeldinger til holdturneringen og
fremsatte forslag til ændringer i
Holdkampreglementet fra næste sæson.
Hvert forslag havde “underforslag”, så der
var mange afstemninger. Med enkelte
undtagelser kunne generalforsamlingen
godkende forslagene.
De vigtigste ændringer i reglementet
2018-19 i forhold til sidste år er:
- der er mulighed for samarbejde
mellem klubber om hold.
- 4-mandsholdene er nu i en stor pulje
fra starten (ikke opdelt i A eller B). Før
jul spilles i grupper á 3-4 hold om
opdeling i A- og B-rækker, der så
afvikles efter jul.
- der er indført en indsigelsesperiode for
udkastet til turneringen (i år fra den 21.
september til den 1. oktober).
Hele holdturneringsreglementet og alt
generalforsamlingsmaterialet kan findes
via hovedkredsens hjemmeside
http://sydjysk-hk.dk/
De øvrige punkter på dagsordenen gav
ikke anledning til længere debat, og
bortset fra udskiftning af en
bestyrelsessuppleant var der genvalg over
hele linjen.

Hovedkredsbestyrelsen består af Karl Posselt,
Claus Marcussen, Vagn Lauritzen, Lars Wisler og
Søren Krabbenhøft.

Som en nyhed og et forsøg på at være ude
i god tid og undgå nogle af de
kalenderforvirringer, der har været i den
foregående sæson, var der inden
generalforsamlingen udsendt et udkast til
kalender for sæsonen 2018-19. Der
fremkom ikke umiddelbart forslag til
korrektioner, så kalenderen kan bruges
som vejledende planlægningsredskab, selv
om ændringer kan vise sig nødvendige
undervejs.
Generalforsamlingen kunne afsluttes efter
små 4 timer. Ca. halvdelen af deltagerne
tog derefter hjem, mens resten blev
tilbage for at spille 5 runder
“hovedkredslyn!”

Hæderstegn og initiativpræmie.
Efter indstilling fra Sydjysk Hovedkreds´
bestyrelse modtog tdl. mangeårig
Hovedkredskasserer Bjarne Meldgaard
Rasmussen (Varde) i forbindelse med
Delegeretmødet i Svendborg i Påsken
Dansk Skak Unions hæderstegn.
Tilsvarende blev Unionens initiativpræmie
tildelt Løgumkloster Skakklub.
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Støt skakken, når du handler.
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Opgavesiden
Opgaverne er ikke sværere, end at de fleste kan være med (løsninger på side 3)

1. Sort trækker og vinder

4. Sort trækker og vinder

2. Hvid trækker og vinder

5. Sort trækker og vinder

3. Hvid trækker og vinder

6. Hvid trækker og vinder
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Pokalturneringen for 4-mandshold.
P.g.a. få tilmeldinger i 2017 havde HKbestyrelsen forsøgt at finde en ny
turneringsstruktur – efter en høring af
klubberne. Høringen gav dog ikke nogen
klar konklusion. Der var planlagt 3
regionale indledende stævner, der skulle
føre videre til et finalestævne i Sydjysk
Hovedkreds. Her skulle der så spilles om
den endelige kvalifikation til landsfinalen i
Svendborg 1. Pinsedag.

Alle hold med undtagelse af Haderslev 1
var under 1900 i gennemsnitsrating og
deltog derfor i Bredderækken (B), mens
Haderslev 1 er med i Eliterækken (E).
Matchpoints gælder før brætpoints i dette
års pokalturnering. Som det fremgår, blev
der fordelt 3 matchpoints pr. kamp for at
få puslespillet til at gå op. Haderslev 1 gik
dermed videre i eliterækken, mens
Springeren og Vojens 1 gik videre i
bredderækken.

For første gang i adskillige år var Vojens
Skakklub med i turneringen – endda med 2
hold.
Mandag den 26. februar 2018 lagde
Haderslev Skakklub lokaler til én af de
indledende runder i kvalifikationen til
DSU´s Pokalfinale, der spilles Pinsedag i
Svendborg. 7 hold á 4 spillere var tilmeldt,
og trods det ulige antal lykkedes det
rutinerede Vagn Lauritzen som
turneringsleder at tilrettelægge 3
hurtigskakrunder uden oversiddere!
Efter afviklingen af de i alt 42 partier –
mange meget spændende – lettede røgen
og “tabellen” for de deltagende hold kom
til at se således ud:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hold
Springeren (B)
Haderslev (E)
Vojens (B)
Haderslev 2 (B)
Gråsten (B)
Løgumkloster (B)
Vojens 2 (B)

Matchp.
4½
4
4
3½
3
1
1

Brætp.
7½
8½
7
6½
7
3
2½

Fra de indledende runder i Haderslev

Hovedkredsfinalen blev spillet hos
Skakklubben Springeren i Kolding lørdag
den 7. april 2018. Vojens Skakklub var med
i bredderækken, og resultatet var ikke
prangende. Det gik nogenlunde med at
skaffe brætpoints, men det er
matchpoints, der tæller først og Vojens
endte efter 1 matchsejr + 1 uafgjort på 3
matchpoints (8½ brætpoints) og en samlet
placeret som nr. 5-6 af 6 deltagende hold,
der spillede alle-mod-alle.
Vojens´ holdopstilling var:
1. Martin (score 0 point)
2 Mogens (score 3 points)
3. Finn (score 3 points)
4. Morten (score 2½ points)
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Holdopstillingen var valgt, fordi Martin er
skrap til hurtigskak. Denne gang var han
dog kommet i kærlig behandling mod
stærke modstandere på de andre hold,
der havde oprustet på 1. brættet. På nær
en enkelt undtagelse var alle Martins
modstandere mesterspillere, og selv
“undtagelsen” var højere ratet end
Martin. Til gengæld “aflastede” Martin de
øvrige på Vojens-holdet.

Bredderækken:
Evans blev nr. 6 med 7 MP og 14 BP
Springeren blev nr. 11 med 4 MP og 9 BP
Nyborg vandt rækken (10/14½).
Seniorrækken:
Fredericia vandt rækken 50+ med 12 MP
og 19½ BP
Varde blev nr. 14 med 3 MP og 8 BP.

Videre til landsfinalen fra Sydjysk
Hovedkreds gik Evans 2 og Springeren 2 i
bredderækken samt Evans 1 og Haderslev
i Eliterækken. I senior – og juniorrækkerne
er der fri tilmelding.

Pokalfinalen.
Blev spillet søndag den 20. maj 2018 på
Hotel Svendborg.

Fredericias vindere af seniorrækken 50+ (Foto af
Thomas Vestergård)

Vinder af 65+ blev Køge (7/13).
Juniorrækken:
Her havde Fredericia 2 hold med.
Fredericia 1 blev nr. 2 med 8 MP og 18½
BP.
Fredericia 2 blev nr. 10 med 2 MP og 5 BP
Rækken blev vundet af Frem (12/20½).
Holdene fra Sydjysk Hovedkreds klarede
sig således:
Eliterækken:
Haderslev blev nr. 11 med 5 MP og 11 BP
Evans fik forfald og stillede slet ikke op.

Sønderjysk Hovedkreds har efter
erfaringerne med denne sæsons
Pokalturnering besluttet at gå tilbage til
den tidligere struktur med kun ét
kvalifikationsstævne i Hovedkredsen.

Rækkevinder blev Køge (12/20).
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Løgumkloster Byturnering 2018.
Tirsdag den 31.05.2018 sluttede
Løgumkloster Byturnering 2018.
Bymester blev Christian Karstensen fra
Tønder med 6 point foran Ejvind Østerby
Ambøg og Per Hansen med 5,5p. Bedste
Løgumklosterspiller blev Scot Wolfgang
Jensen med 4 point.

holdt pause fra turneringen i nogle år,
fordi konkurrencen har været for svag.
Som sædvanlig var der god tilslutning til
turneringen fra Vojens Skakklub. I år var
det Benny Christensen, Martin Møller,
Morten Jessen, Gagik Sahakian, Ole Harbo,
Kresten Beck og Karl Posselt samt Bmedlem Jesper Kallesen.
Christian Karstensen spillede remis mod
sine 2 nærmeste rivaler og vandt resten af
partierne. Altså 6 points, og det var nok til
at sikre sig en udelt turneringssejr.
Sidste års vinder, Ejvind Ambøg, mistede 3
halve undervejs, og Per Hansen var ved at
komme i alvorlige vanskeligheder i sit parti
mod Jesper Kallesen, men reddede dog en
remis i land. Ejvind og Per endte med hver
5½ points på henholdsvis 2. og 3.-pladsen
efter korrektionsberegningen.

Christian Karstensen – vinder af Løgumkloster Byturnering 2018

Efter et dyk i deltagerantallet i 2017 var
det igen oppe på et mere passende niveau
med 20 deltagere. Antallet af runder var
sat op fra 5 til 7, og i stedet for Monrad
blev turneringen afviklet som Schweizer.
Det giver store styrkeforskelle (på papiret)
i første runde, men lignes ret hurtigt ud,
efterhånden som resultaterne indløber.
Per Hansen, stærk mesterspiller fra
Haderslev Skakklub var én af de tidligst
tilmeldte, og mon ikke han har været med
til at gøre turneringen mere attraktiv for
Christian Karstensen fra Tønder, som har

Spillerne fra Vojens gjorde ikke stort
væsen af sig, men Benny scorede dog lidt
bedre end forventet og besatte 4. pladsen,
fordi han i en 5-mandsgruppe med hver 4
points havde den bedste korrektion. 4
points opnåede både Morten og Jesper
som henholdsvis 7-er og 8-er, mens Karl
skuffende måtte nøjes med 3½ og Martin
med 3, bl.a. fordi han røg ind i
eksamenstiden. Allernederst i tabellen
sluttede Gagik, Kresten og Ole som nr. 18,
19 og 20.
Det er stadig en hyggelig turnering for
skakspillere, der ikke er klar til at holde
sommerferie, når sæsonen slutter omkring
1. maj i Vojens Skakklub.
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Parti fra Løgumkloster Byturnering
I 6. runde var der lagt op til en ulige kamp
mellem den tårnhøje ratingfavorit Per
Hansen, der med sort skulle møde Jesper
Kallesen.
Hvid: Kallesen,Jesper (1690)
Sort: Hansen,Per (2098)
1.d4 b6 2.e4 ¥b7 3.¤c3 e6 [spillerne forlader
hurtigt åbningsbogen efter teksttrækket]
4.¥f4 ¥b4 5.£d2 [Det er risikabelt ud
frivilligt at gå ind i en binding og ofre en
bonde] [5.f3 ¤f6=]
5...¥xe4 6.a3 [Nå, sådan. Men hvad hjælper
det?]
¥xc3 7.£xc3 d6 [Hvid er lidt foran i
udvikling, men ikke nok for bonden]
8.f3 ¥b7 9.0–0–0 ¤f6 10.¥b5+ ¤bd7 11.¤h3
¤d5 12.£b3 ¤xf4 13.¤xf4 a6??

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7+lzpn+pzpp'
6pzp-zpp+-+&
5+L+-+-+-%
4-+-zP-sN-+$
3zPQ+-+P+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
[Hovsa. Her mister Per koncentrationen og
begår en alvorlig fejl, som Jesper ikke er
sen om at udnytte. Sort kunne i stedet have
spillet ¹13...0–0³]
14.¤xe6!± [Springeren angriber så mange af
Sorts brikker, at det er nødvendigt at slå
den]
14...fxe6 15.£xe6+ £e7 16.¥xd7+ ¢d8
17.£xe7+ ¢xe7 18.¥h3 [Så er det blevet et
helt andet parti, hvor Jesper står fint med
sin merbonde]
18...¥d5 [Et godt sted at stille Løberen!]

19.¦he1+ ¢f6 20.¢d2 ¦hf8 21.¢d3 b5 22.b3
¦ab8 [hindrer 23. b4]
23.¦e3 ¦fe8 24.¦de1 ¦xe3+ 25.¦xe3 a5 [Sort
forbereder b4, som vil tvinge Hvid til a4]
26.¢d2 b4 27.a4 ¢f7 28.¥f5 h6 29.¥e4 c6
30.¥xd5+ cxd5 31.h4 g6 32.g4 ¢f6 33.f4 h5
34.gxh5+– gxh5 35.¦g3 ¢f5 36.¦g5+ [Bedre
er vist 36.¢d3 ¦h8+–. Per gør det langsomt
mere og mere besværligt for Jesper at finde
en klar gevinstplan]
36...¢xf4 37.¦xd5 ¢g4± 38.¦xd6 ¦g8 39.¦a6
39...¢xh4 40.¦xa5 [Så har Sort skaffet sig en
vigtig fribonde på h5!]
40...¢g4 41.¦e5 [Bedre er 41.¦b5 h4 42.¦xb4
¦h8 43.d5+ ¢f3±]
41...h4 42.¦e4+ [Bedre er 42.¦e1 ¢f3 43.¦h1
¦h8±]
42...¢g3² 43.¢d3 h3 [Denne forbistrede
fribonde spadserer frejdigt mod
forvandlingsfeltet!]
44.¢c4 h2 45.¦e1 ¢h3 46.¢xb4 [Så har Hvid
mange sammenhængende fribønder. De har
bare langt hjem!]
46...¦g1 47.¦e8 [En interessant materiel
situation, der kan ende med K+T imod K+4
bønder]
47...¦g4 48.¦e3+ ¢h4 49.¦e1 ¦g1 50.¦e4+
¢g5 51.¦e5+ ¢h6 52.¦e8 ¢h7 53.¦e7+ ¦g7
54.¦e1 ¦g1 55.¦e7+ ¢g6 56.¦e6+ ¢g5
57.¦e5+ ¢g4 58.¦e4+ ¢h3 59.¦e3+ ¦g3
60.¦e1 ¦g1 61.¦e3+ ¢h4 62.¦e8 ¦g5 63.¦e1
¦g1 64.¦e8 ¦g5 65.¦e1 ¦g1
[Så sker ikke mere i dette parti, og parterne
enes om remis. Diagrammet viser
slutstillingen] ½–½

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4PmK-zP-+-mk$
3+P+-+-+-#
2-+P+-+-zp"
1+-+-tR-tr-!
xabcdefghy
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SydGrandPrix 2018-19
Planen er lagt for Hovedkredsens SGPhurtigskakstævner i den kommende
sæson.
Dato

Arrangør

15-09-2018

Ribe

06-10-2018

Springeren, Kolding

03-11-2018

Grindsted

01-12-2018

Fredericia

28-12-2018

Vojens

19-01-2019

Evans, Vejle

02-03-2019

Haderslev

Et stort tab i grænselandet og en skam, at
ingen har lyst eller kræfter til at videreføre
klubben på et eller andet niveau for at
undgå, at der nu igen er organiserede
skakspillere, der sandsynligvis ikke melder
sig ind i en anden klub. I skak er vi jo
afhængige af, at vi har modstandere at
spille imod!

Nimzowitsch - Radioskak
Husk, at Lars Schandorff er redaktør og
studievært på en glimrende radioserie om
skak, kaldet Nimzowitsch.

Bak op om denne turneringsserie, der
samlet set er det arrangement, der
aktiverer flest skakspillere fra Sydjysk
Hovedkreds i løbet af en sæson.

Klubdød
Med stor beklagelse må det konstateres,
at endnu 2 klubber i Hovedkredsen har
drejet nøglen om. Den lille Korning
Skakklub p.g.a. for få medlemmer og
store, stærke Bov Skakklub, hvor den
manglende koordinering af spilledatoer i
den danske og de tyske divisioner/ligaer til
sidst blev for meget for Svend Erik Kramer.
Mange af klubbens medlemmer fra
Sydslesvig spiller både nord og syd for
grænsen og har måttet vælge, når der var
datosammenfald. Bov Skakklub blev
formelt nedlagt på en ekstraordinær
generalforsamling den 13. august 2018.

Efter sommerferien er Lars gået i gang
igen med en udsendelse om ”Larsen mod
VM” fra 12-08-2018. Programmet
beskrives således:
Den danske fighter Bent Larsen tilhørte
verdenseliten i skak i mange år, men blev
aldrig verdensmester – til gengæld
besejrede han stort set alle
verdensmestre!
Det foregår på Radio 24|7 på et ukristeligt
tidspunkt natten mellem lørdag og
søndag, men udsendelserne ligger som
Podcasts på radiostationens hjemmeside,
så man kan høre dem når som helst.
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DSU, Rune Friborg og
imagekampagnen
Interessen for skak er usvækket eller
måske endda større end nogensinde. De
positive sideeffekter ved skak er ofte
fremhævet, medierne er ikke uvillige til at
omtale skak, hvis de bliver fodret på den
rette måde - og der er gang i skoleskakken
på mange skoler. Ikke desto mindre bare
falder og falder medlemstallet i klubberne,
nogle steder til et niveau, hvor klubben
må lukke. Så bliver der længere mellem
klubberne og endnu sværere at
rekrutterer nye medlemmer. Over tid er
medlemstallet i Dansk Skak Union faldet
fra ca. 10.000 til nu lidt over 4.000.
Samtidig stiger gennemsnitsalderen blandt
de tilbageværende medlemmer.

Indsatsen består af mange forskellige
aktiviteter:
1. To store 'flagskibs'-arrangementer
2. Lokale arrangementer
3. Promoveringsvideoer og
stormestervideoer
4. Grafisk stil og sammenhængskraft
5. Omtale af DSU i medierne
6. Vidensproduktion til fremtidig brug
Nogle af aktiviteterne er sat i gang, og det
mest spektakulære er et kæmpe
skakarrangement på natklubben Chateau
Motel i det indre København.
Arrangementet har overskriften
Copenhagen Chess Slam!

Selv om nogle klubber gør mere og trives
bedre end andre, har ingen hidtil fundet
den gyldne nøgle til at vende den triste
udvikling.
I denne situation har DSU´s
Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse
besluttet at afsætte et betydeligt
budgetbeløb (550.000 kr.) til en indsats
bestående af en række ingredienser. Den
centrale del af opgaven er lagt i hænderne
på Rune Friborg fra ”Fucking skak”, der
blandt meget andet har arrangeret åbne
skakbegivenheder i Absalon – en tidligere
kirke på Vesterbro i København. Det er
utraditionelt og ikke overraskende
omdiskuteret blandt en række
medlemmer.

Dette arrangement har Chateau Motel og
Carlsberg som hovedsponsorer og belaster
kun i begrænset omfang DSU´s bevilling.
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De andre dele af kampagnen har ikke
opnået så megen omtale, men skal kort
omtales her.

- Dansk skak synliggøres ikke bare i
aviserne, men også i radio, fjernsyn og
sociale medier.
- Erfaringer fra kampagnen og de lokale
arrangementer samles i en manual,
som DSU og klubber kan bruge som
inspiration til fremtidige
medlemsfremmende arrangementer.
Får vi flere medlemmer i klubben af disse
initiativer? Der er ingen garanti, men alt
andet har ikke virket!

- Det er hensigten senere at lave et
”flagskibsarrangement” et sted i
Aarhus.
- 8 andre steder i landet laves mindre
arrangementer, der på tilsvarende
utraditionelle måder skal sætte fokus
på skak
- Der produceres forskellige rækker af
videoer:
- Introskakvideoer til begyndere med
afsluttende opfordring til at gå i den
lokale skakklub
- Videoer om det danske skakliv i et
positivt og spændende lys
- Skaktekniske instruktionsvideoer

Vi ved, at der er masser af skakelskere, der
ikke er medlem af en klub - endnu! Af
mange forskellige grunde. Nu får vi
forhåbentlig ekstra opmærksomhed på
skak, og vi får redskaber til Sisyfosarbejdet med at hente skakinteresserede
ind i folden. Der er stadig masser af
arbejde at gøre i hver enkelt skakklub, hvis
man vil vende udviklingen.
Uden en helt ekstraordinær indsats er det
imidlertid let at se enden på det
organiserede skakliv i Danmark. Det
bedste, vi kan gøre, er at spille med på
initiativerne. Det koster nogle
kontingentkroner, men det er ikke sjovt at
være skakspiller, når der ikke længere er
nogen at spille med!

- Udvikling af en 'grafikpakke' baseret på
Dansk Skak Unions logo og historie
(som alle derefter kan bruge lokalt – til
hjemmesider, plakater, invitationer og
anden markedsføring)
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Vojens Skakklubs kalender – efterår 2018
Uge Ugedag Dato

Aktivitet

34

Lørdag 25. august 2018 Høtteskak ved Rådhuscentret 25 i Vojens

35

Mandag 27. august

Klubaften. Vi begynder med hyggeskak

36

Mandag 3. september

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

37

Mandag 10. september

1. runde i klubturneringen

38

Mandag 17. september

2. runde i klubturneringen

39

Mandag 24. september

Instruktion/teori og udsatte partier. Hyggeskak

40

Mandag 1. oktober

3. runde i klubturneringen

41

Mandag 8. oktober

4. runde i klubturneringen

42

Mandag 15. oktober

Alternativ turnerings-/hyggeaften.
Skoleskakken holder efterårsferie

43

Mandag 22. oktober

5. runde i klubturneringen

44

Mandag 29. oktober

Holdturneringen. 1. runde

45

Mandag 5. november

6. runde i klubturneringen

46

Mandag 12. november

Teoriaften og udsatte partier. Hyggeskak

47

Mandag 19. november

Holdturneringen. 2. runde

48

Mandag 26. november

7. runde i klubturneringen

49

Mandag 3. december

Teoriaften og udsatte partier. Hyggeskak

50

Mandag 10. december

Holdturneringen. 3. runde

51

Mandag 17. december

Lynturnering og juleafslutning i Vojens Skakklub. Tilmelding
til klubturneringen, forår 2019

52

Mandag 24. december

Juleaftensdag. Ingen skak

52

Fredag 28. december

SydGrandPrix 4 i Vojens - hurtigskak på Lagoniskolen

01

Mandag 31. december

Nytårsaftensdag. Ingen skak

02

Mandag 7. januar 2019

Klubaften. Vi begynder det nye år med hyggeskak
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Høtteskak
lørdag den 25. august 2018, kl. 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 Vojens Skakklub 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 2017
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