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Vojens Skakklub 

Spillested: Danmarksgade 8, 6500 Vojens 
Klubaften: Mandage fra kl. 19.15 
Sæson: Fra slutningen af august (uge 35) og indtil 
udgangen af april. 

 
Junior-/Skoleskak 
Spillested: Danmarksgade 8, 6500 Vojens 
Klubaften: Mandage fra kl. 18-19 
 
Sæson: Fra slutningen af august (uge 35) og indtil 
slutningen af april. Skoleskakken holder pause i 
skoleferier. 
 
Kontingent 
Det årlige kontingent udgør: 
- børn (0-14 år)  200 kr.   
- ungdom (15-20 år)    200 kr. 
- voksne (21-64 år)    700 kr. 
- seniorer/pensionister (65-?? år)   600 kr. 
- B-medlemmer (alle aldre) 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  

 

 

mailto:posseltkarl@gmail.com
mailto:olemaria@mail.dk
mailto:mogkirchner@gmail.com


Side 3 

Springeren  –  nr. 2019:01  –  medlemsblad for Vojens Skakklub  

 

Generalforsamling 2019 
 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling 
mandag den 18-02-2019 kl. 19.30 i 
klublokalet, Danmarksgade 8, Vojens. 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning. 
3. Drøftelse og godkendelse af   
    formandens beretning. 
4. Aflæggelse af regnskab 
5. Drøftelse og godkendelse af regnskab 
6. Næste års arbejde 
7. Indkomne forslag 
8. Næste års budget, herunder  
    fastsættelse af kontingent 
9. Valg. 
I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 
suppleant og 1 revisorsuppleant. Valgene gælder 
for 2 år. 

10. Eventuelt. 
 

 

Formandsberetning 2018-19 

Beretningen dækker perioden siden sidste 
års generalforsamling den 19-02-2018. 
  
Der har i nogle år heldigvis været så stor 
kontinuitet i bestyrelsen, at vi kun behøver 
at holde ganske få bestyrelsesmøder for at 
aftale de vigtigste opgaver. Mødereferater 
kan findes på hjemmesiden. 
 
Lad mig indlede beretningen i en 
optimistisk og positiv tone med et par  
 

 
gode nyheder, som jeg senere i 
beretningen skal vende tilbage til:  
 
1) I Holdturneringen kvalificerede vi os i 

foråret 2018 til en oprykningskamp i A-
rækken. Den vandt vi og rykkede derfor 
for første gang i mange, mange år op i 
Mesterrække 2 i sæsonen 2018-19. 

 
2) Vi kan i år ikke blot glæde os over at 

have fastholdt medlemstallet. Vi har 
øget det en smule – både i kraft af nye 
og ”hjemvendte” spillere. 

 
Udover disse glædelige ting har 
beretningsåret budt på de 
tilbagevendende opgaver med at 
tilrettelægge sæsonstart, Høtteskak, klub- 
og holdturnering samt juleturneringen 
som afdeling af SydGrandPrix mellem jul 
og nytår. Desuden at sikre skakkens og 
klubbens synlighed i lokalområdet, så 
skakinteresserede ikke skal lede længe for 
at finde ud af, hvad vi hedder og hvor vi 
bor! 
 

Holdturneringen 2017-18 

 
Efter B-holdets oprykning i sæsonen 
2016/17 havde Vojens Skakklub 2 hold 
med i A-rækken i sæsonen 2017/18 – 
endda i samme gruppe.  
Med betydelig styrkeforskel var det 
ventet, at 2.-holdet ville få det svært – og 
sådan blev det også. I 5 kampe blev den 
samlede pointhøst kun 4 brætpoints og 
ingen matchpoints. Til gengæld gik det fint 
for Vojens 1, der vandt 4 matcher og kun 
tabte til et stærkt hold fra Bov. 
Resultaterne rakte til en 2.-plads i  
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gruppen. 
 
Efterfølgende trak Bov sig fra  
oprykningskampen og overlod denne til 
Vojens, der søndag den 4. marts drog til 
Fredericia med et 8-mandshold for at 
møde den anden gruppevinder fra 
Skakklubben Springeren. 
 
Vojens 1 har tidligere haft vanskelige 
kampe på 4-mandshold mod Springeren, 
så der var lagt op til en jævnbyrdig match.  
Det gik imidlertid langt over forventning 
med gode resultater også på de nederste 
brætter – og den samlede sejr var aldrig i 
fare. Resultatet blev en klokkeklar 6-2-sejr 
og oprykning til Mesterrække 2. 
 

Skaklejr i Løgumkloster 23.-25. februar 

 
Et nyt initiativ fra Dansk Skak Union så 
dagens lys ved denne lejlighed. Med 
arrangørstøtte fra Vagn Lauritzen havde 
Unionen lejet sig ind på Løgumkloster 
Højskole, og 44 skakspillere fra hele landet 
deltog i en hyggelig weekend med 
kvalificeret skakundervisning, 
skakturnering og socialt samvær. Dertil 2 
overnatninger og fuld forplejning til en 
meget overkommelig pris. En stor succes i 
første hug. Karl Posselt var eneste deltager 
fra Vojens, men DSU har intentioner om at 
gentage initiativet andre steder i landet. 
 

Pokalturneringen for hold 2018 

 
Hovedkredsen forsøgte sig i 2018 med 
indledende runder i 2 lokale stævner 
(Haderslev og Grindsted) efterfulgt af en 
Hovedkredsfinale (Kolding) i denne  

 
hurtigskakturnering for 4-mandshold i håb 
om at få flere klubber til at være med. 
 
Det blev dog en betinget succes, hvor kun 
Haderslevstævnet samlede et acceptabelt  
antal (7) hold. Efter mange års pause 
deltog Vojens med 2 hold. Vojens 1 
sluttede som det næstbedste breddehold 
og kvalificerede sig dermed til 
Hovedkredsfinalen, der blev spillet i 
Kolding den 7. april. Vojens stillede op 
med Martin, Mogens Finn og Morten, men 
måtte nøjes med en 5.-6.-plads og ingen 
plads i Landsfinalen, der blev spillet i 
Svendborg i Pinsen. 
 
Hovedkredsen har besluttet sig for i 2019 
igen at vende tilbage til ét pokalstævne 
placeret centralt i Hovedkredsen – nemlig 
på Sønderskov Slot. 
 

 
Pokalstævne i Haderslev den 26-02-2018. 
Vojens 1 møder Springeren (Kolding) 
 

Påskelyn i Løgumkloster 

 
11 skakspillere var mødt op, da 
Løgumkloster Skakklub traditionen tro 
afviklede Påskelyn i klublokalerne på Øster 
Højst Skole. 5 helt lokale, 5 fra Tønder 
Skakklub og en enkelt fra Vojens Skakklub 
– nemlig Martin Møller. Efter indledende 
runder og finalerunder havde Martin  
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spillet 13 partier med 3 nederlag og 10 
sejre som et flot resultat, der kun blev 
overgået af Eivind Palm (Tønder), der 
scorede 10½ i alt.  
 

Klubturneringen 2017-18 

 
Klubturneringen i efteråret 2017 blev 
vundet af Mogens K. Larsson med et 
mulehår foran Martin Møller. Begge 
scorede 6 points, og det indbyrdes parti 
endte remis. Det var altså kun 
korrektionen, der gjorde forskellen. Jeg 
nævner det her, fordi forårssæsonen 2018 
blev lige så spændende.  
 
12 deltagere i én Schweizergruppe, og 
denne gang lykkedes det Martin efter flere 
forsøg at nappe førstepladsen med 6 
points – denne gang efter at have vundet 
det indbyrdes parti og med et ½ points 
afstand til Mogens. Altså en ny, ung 
klubmester og en skakspiller i god 
udvikling, men desværre også på vej væk 
mod Aalborg for at uddanne sig. Vi ønsker 
Martin alt godt og siger gerne på gensyn! 
 

DM i Svendborg i Påsken 2018 

 
Som formand for Sydjysk Hovedkreds har 
jeg deltaget i Påskens DM siden 2015. Jeg 
har imidlertid kun været med til diverse 
møder – ikke spillet med i turneringen. I 
2018 var der for første gang i mange år 
også turneringsdeltagelse fra Vojens. 
Benny Christensen var draget af sted for at 
spille med i G7 gruppe 2 med 20 
deltagere. Det gik ikke helt som håbet, 
idet Benny begyndte med rating 1707 og 
sluttede med 3 points, en ny rating på  

 
1661 og en erfaring rigere. Bl.a. den 
erfaring, at det er hårdt at spille 7 partier 
på så kort tid. 
 
I øvrigt blev det et rigtig interessant DM, 
selv om de på papiret allerstærkeste 
danske skakspillere ikke stillede op. 
Resultatet i Landsholdsklassen blev en 
klækkelig foryngelseskur med DM til Bjørn 
Møller Ochsner (23 år). Også de næste 
pladser blev besat af youngsters – Jonas 
Bjerre (13 år) og Jesper Thybo (18 år). 
 

Løgumkloster Byturnering 2018 

 
Mens Vojens Skakklub gerne slutter 
sæsonen med udgangen af april, kan 
medlemmer, der gerne vil fortsætte med 
at spille skak kigge til naboerne i 
Løgumkloster, der har fundet et godt 
tidspunkt for deres Byturnering. Efter en 
årrække, hvor turneringen kun har løbet 
over 5 runder, vendte arrangørerne 
tilbage til en traditionel 7 runders EMT 
dog spillet efter Schweizersystemet med 
alle 20 deltagere i én og samme gruppe. 
Igen i 2018 var der talstærkt fremmøde fra 
Vojens med ikke færre end 8 spillere, hvis 
man medregner B-medlem Jesper Kallesen 
– og det gør jeg! Benny Christensen blev 
bedst placerede Vojensspiller med 4 
points og en 4.-plads. Samme pointtal 
nåede Morten Jessen og Jesper på 7. og 
8.-pladsen. Karl Posselt blev nr. 11 med 
3½, mens Martin Møller, Gagik Sahakian, 
Kresten Beck og Ole Harbo ikke levede op 
til de forventningerne. 
Årets bymester blev Christian Karstensen 
(Tønder) foran Eivind Ambøg og Per 
Hansen (begge Haderslev). 
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Skaksommerlejr på Skanderup Efterskole 

 
Dansk Skak Unions skaklejr i sommerferien 
er i mange år blevet afviklet på Tjele 
Efterskole. Tjele kan imidlertid ikke 
længere betegnes som en skakefterskole, 
så måske er lejren ved at få Skanderup 
Efterskole ved Lunderskov som fast 
tilholdssted. Sådan var det i hvert fald i 
2018, hvor 2 af de i alt ca. 120 deltagere 
repræsenterede Vojens Skakklub. Det var 
Martin Møller og Oleksandr Pershuta.  
 

 
Oleksandr Pershuta på skaklejr 2018 

 
En hel uge med skak (og mange andre 
ting!) og kammeratskab for unge 
skakspillere med ambitioner. Udbyttet at 
lejren skal vise sig senere, men naturligvis 
konkurreres der også blandt deltagerne.  
 
Resultaterne af lejrturneringen på årets  
skaklejr: Martin Møller blev nr. 5 i gruppe 
A (9½ af 15 points), mens Oleksandr 
Pershuta 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” 

 

 
 

Xtracon Chess Open 2018 

 
Tidligere hed turneringen i mange år 
Politiken Cup, men nu har Danmarks 
største skakbegivenhed, der spilles i 
Helsingør, altså fået et nyt navn. I 2018 var 
der 397 deltagere – heriblandt Benny 
Christensen fra Vojens Skakklub! Er blev 
spillet i én kæmpemæssig 
Schweizergruppe, hvor det er svært at 
bevare overblikket, men Benny sluttede 
med 4 points som nr. 300. OK og en 
alternativ måde at holde sommerferie på. 
 

Ny sæson 2018-19 

 
Så længe der er Vojens Høtte i uge 34, så 
længe ligger starttidspunktet for en ny 
skaksæson også fast. Første klubaften er 
mandag i uge 35!  
 
Men der skal bestilles lokaler, der skal 
annonceres, der skal laves medlemsblad 
og der skal gøres forsøg på at tiltrække 
nye medlemmer, så for bestyrelsen 
begynder forberedelserne i sommerferien. 
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Høtteskak 25-08-2018 

 
Vi holder fast ved 
propagandaarrangementet med 
fortovsskak på ”Høttelørdag” – og håber 
på godt vejr. Det fik vi i 2018, og 
arrangementet blev afholdt i 
Rådhuscentret med støtte fra Stine & 
Holmberg som tidligere år. For en gangs 
skyld skaffede arrangementet endda et 
par meget velkomne nye medlemmer. 
 

 
Livlig  Høttelørdag (25-08-2018) i fri luft. 

 
 
 
 
 

 

Juniorskak 

 
I slutningen af sæson 2017-18 dukkede et 
par nye juniorspillere op i klubben. Julija 
Narbuts og Victor Kavun. De er heldigvis 
fortsat i den nye sæson, og vi er i 2018-19 
oppe på 8-9 juniorer, der kommer mere 
eller mindre regelmæssigt i klubben på 
mandage kl. 18-19. Alders- og 
styrkeforskelle giver udfordringer i.f.t. at 
give alle undervisning på et passende 
niveau, men tilbuddet fastholdes 
naturligvis, så længe der er interesse. Det 
er jo herfra, fornyelsen i medlemskredsen 
skal komme. Måske skal vi blive bedre til 
at levere stof til selvtræning for de mest 
interesserede juniorer. 
 
Jeg vil her nævne et par nye initiativer, der 
kan komme til at gavne juniorskakken. 
 
Kommunemesterskaber i skoleskak. 
Haderslev Kommune afholdt den 3. og 4. 
oktober 2018 kommunemesterskaber i 
Skoleskak for 3., 4., 5. og 6 klasserne i et 
fint samarbejde mellem lærere, 
pædagoger og frivillige hjælpere fra de 
lokale skakklubber i Vojens og Haderslev. 
5 skoler var med, og 2 gange 110 
skoleelever dystede på bræt og brikker. 
Ca. 40 gruppevindere deltog efterfølgende 
i et finalestævne, der skulle finde 
kandidater til DM i skoleskak i Ollerup. 
Desværre havde Lagoniskolen valgt ikke at 
deltage i skakdagen, men et par juniorer 
fra Vojens Skakklub havde dog alligevel 
“sneget” sig med fra andre skoler. Det var 
Radomyr Koryachkov (Fællesskolen 
Nustrup-Sommersted) og Lucka Enemark  
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(Favrdalskolen). Lucka blev gruppevinder, 
mens Radomyr blev nr. 2. 
 

 
Haderslev Kommunemesterskaber i skoleskak 03-
10-2018 

 
Skoleskakstævne for hold.   
Kolding Skoleskak og Fredericia Skoleskak 
havde den 10-11-2018 inviteret til 
skoleskakstævne for 4-mandshold. Fra 
Vojens deltog Lucka Enemark og 
Oleksandr Pershuta. De blev så sat på et 
kombineret Vojens/Kolding-hold. Med 8 
hold blev det et fint arrangement med 
erindringsmedalje til alle 
Det er planen, at et tilsvarende stævne 
skal arrangeres i Fredericia i løbet af 
foråret 2019. 
 

 
Skoleskakstævne i Kolding 01-11-2018 

 

Syd Grand Prix 2018-19 

 
I sæsonens 6 første afdelinger af 
SydGrandPrix-serien af hurtigskakstævner  

 
har 143 forskellige skakspillere været i 
gang og det samlede deltagerantal er på 
259. Det kunne være større, men 
konceptet er velkendt og en lang række 
medlemmer spiller med i alle de 
turneringer, de kan komme af sted med.  
 
I forhold til klubbens størrelse, har Vojens 
Skakklub igen i denne sæson været en 
flittig leverandør af deltagere til SGP-erne, 
der arrangeres af skiftende klubber.  
 
Følgende har scoret GrandPrix-points: 
2. klasse: Jesper Kallesen (6 turneringer) 
64 points, Benny Christensen (6 
turneringer) 57 points, Karl Posselt (4 
turneringer) 28 points.  
3. klasse: Morten Jessen (4 turneringer) 36 
points 
4. klasse: Magnus Tofthøj (3 turneringer) 
25 points, Anatolii Pershuta (2 
turneringer) 25 points. 
Skoleskakgruppen:  Oleksandr Pershuta (5 
turneringer) 74 points. Lucka Enemark (1 
turnering) 3 points. 
 

 
Præmier til Benny og Jesper ved SGP-2 hos 
Skakklubbens Springeren den 06-10-2019 
 

Foreløbige placeringer i det samlede 
regnskab: 
Jesper ligger på andenpladsen i 2. klasse 

(Benny ligger som nr. 3 og Karl som nr. 5) 
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Morten ligger som nr. 4 i 3. klasse. 
Magnus og Anatolii liggre som nr. 4 og 5 i 
4. klasse. 
Oleksandr fører skoleskakgruppen. 
 
Sidste afdeling af SGP spilles i Haderslev 
lørdag, den 2. marts 2019. 
 

Vojens Juleturnering 2018 

 

 
Turneringsvinder Kim Skaanning i forgrunden th. 
spiller mod Gabor Erdodi i Vojens Juleturnering 
2018. 

 
Vojens Juleturnering den 28. december 
2018 indgik som 5. afdeling af SGP-erne og 
havde 62 deltagere. Mesterklassen blev 
vundet af Kim Skaanning (Evans). 4 
Vojens-spillere var med, og specielt 2 
klarede sig fremragende: Benny scorede 6 
points af 7 mulige og vandt sin gruppe. 
Han blev kun overgået af Oleksandr, der 
gjorde rent bord i skoleskakgruppen med 
9 af 9! 
 

 
 

Billedtekst: Skoleskakgruppen spillede alle-mod-
alle i en 10-mandsgruppe med 1 oversidder. 

 
Martin Møller, der nu spiller for Aalborg 
Skakforening var hjemme på juleferie og 
spillede med i turneringen i 1. klasse. Det 
blev til 3 points og en samlet 15. plads i 
den meget stærke 20-mandsgruppe. 
 
Det blev en vellykket turnering, der i kraft 
af gode frivillige hjælpere i køkkenet 
(Vibse og Randi) også gav klubben et pænt 
overskud.  
 

Holdturneringen 2018-19 

 
Efter oprykning til Mesterrække 2 gik et 
undertippet Vojens-hold til opgaven med 
en vis ydmyghed og respekt for 
modstanderne. Det gave pote i de første 
runder, hvor Ribe blev besejret 4½-3½ på 
hjemmebane. Ude mod Stouby så det 
længe skidt ud, men til sidst kunne vi 
alligevel drage retur til Vojens med et 
uafgjort resultat 4-4. De gode resultater 
fortsatte dog ikke, men blev afløst af 
nederlag til Esbjerg 3½-4½, til Gråsten 2½-
5½ og til Kolding 3½-4½.  
Inden de 2 sidste runder mod Nr. Snede og 
Fredericia er Vojens således dumpet ned 
på en næstsidsteplads i gruppen. 
Nogenlunde som forudset, men skuffende 
efter den gode start. Nu skal der kæmpes 
om at forblive i rækken. 
 

Klubturneringen – sæson 2018-19 

 

Kun 10 medlemmer var med i 

efterårsafdelingen (2018) af 

klubturneringen. Til gengæld blev der tid 

til at spille alle-mod-alle. Den første 
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halvsæson blev vundet af Finn Nielsen 
med 7 points foran Mogens Larsson med 
samme pointtal. 
 
Efter jul er deltagerantallet heldigvis 
steget til 14, og der spilles en 7- runders 
Scweizerturnering. 
 

Markedsføring og rekruttering 

 
Som nævnt i begyndelsen af beretningen 
er det i 2018 lykkedes at øge 
medlemstallet. Jesper Kallesen er vendt til 
bage som a-medlem, og vi har desuden 
kunnet melde de nye – Emil Baltzer og 
Magnus Tofthøj – ind i DSU sammen med 
Oleksandr Pershuta fra skakskole-
afdelingen. I begyndelsen af 2019 er 
Kristine Kindberg Gejl Jørgensen desuden 
vendt tilbage. 
 
Det er en udvikling, vi vil arbejde på at 
fastholde. Midlerne er fortsat at gøre 
klubben synlig ved at drive hjemmeside, 
Facebookside og fodre lokalpressen med 
skakstof, når der er lejlighed til det. Vi 
supplerer med Høtteskak og kontakt til de 
lokale skakspillere, vi kender, men som 
p.t. ikke er med i klubben.  
 

Udblik 

 
Der er mange kilder til skakstof, der 
rækker ud over vores lokale klub. Det må 
man søge andetsteds. Jeg vil dog nævne 
enkelte emner i denne beretning. 
 
FIDE 
Der har i år været både skakolympiade og 
VM i skak. Magnus Carlsen genvandt i  

 
november 2018 verdensmesterskabet ved 
efter 12 nærskakremisser at besejre 
Caruana sikkert 3-0 i hurtigskak. 
 
Dansk Skak Union  
Satser p.t. på en imagekampagne med 
bistand fra Rune Friborg. En række af de 
materialer, der er fremstillet som led i 
kampagnen, kan findes på 
https://www.altomskak.dk/ . 
Desuden er der arbejdet med 
utraditionelle events, der skal synliggøre 
skakken for nye målgrupper. Det er så op 
til klubberne at ”høste” medlemmer i 
forlængelse af kampagnen. 
 
Sydjysk Hovedkreds  
Desværre har 2018 været et trist år for 
Hovedkredsen, idet vi har oplevet klubdød 
med nedlæggelse af Oversø-Frørup, Bov 
og Korning skakklubber. Desværre har 
langtfra alle klubløse skakspillere kunnet 
samles op af naboklubber. 
 
Hovedkredsen forsøger at udvise rettidig 
omhu ved at arbejde med forslag til 
ændringer af holdturneringen. Det er 
imidlertid ikke nemt at forene klubbernes 
meget forskellige og indbyrdes 
modstridende interesser. Der fremlægges 
en række muligheder på Hovedkredsens 
generalforsamling i Vejen den 23. marts 
2019. Målet er naturligvis, at flest mulige 
medlemmer får lyst til at deltage i 
holdturneringen. 
 
Hovedkredsen arbejder desuden med et 
par andre fornyelser: 
- Pokalturneringen rykker ind på  
  Sønderskov Slot søndag den 7. april 2019 
 

https://www.altomskak.dk/
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- Der arrangeres en éndags-skaklejr lørdag  
  den 30. marts 2019. Den henvender sig  
  især til nye medlemmer med begrænset  
  spillestyrke, men alle må gerne være  
  med. Instruktører er Per Hansen  
  (Haderslev) og Kim Skaanning (Evans). 
 

Klubliv 

 
Erfaringer fra Holdturneringen giver mig 
lyst til at nævne, at vi har grund til at være 
glade for lokaleforholdene i Vojens 
Skakklub. Det tænker vi ikke over til 
hverdag, men når vi i andre klubber møder 
små, kolde eller støjende lokaleforhold, 
man måske endda skal betale for, bliver 
det tydeligt, hvor vigtigt det er med gode 
lokaler. Tak til Haderslev Kommune! 
 
Tak også til Morten Jessen, der på egen 
hånd har sponsoreret materiel (ure og 
brætter) til klubben. Egnet materiel er 
også vigtigt for fornøjelsen ved at spille 
skak. Det er ikke, fordi klubben ikke har 
råd til at opruste på materielfronten, men  
Morten har åbenbart syntes, at 
bestyrelsen har været for forsigtig m.h.t. 
indkøb. 
 
Sammenlignet med andre skakklubber 
med væsentligt flere medlemmer har 
Vojens Skakklub ikke mange ”passive” 
medlemmer. I.f.t. medlemstallet er der 
god tilslutning til klubaftner og 
klubturnering. Det gælder også 
hyggeaftner med lynturneringer eller 
sociale arrangementer som jule- og 
sæsonafslutning. 
 
 

 
Til gengæld er der en del medlemmer, der 
ikke er interesseret i at deltage i udenbys 
turneringer eller i at bruge weekender på 
skak. Det er gennemgående de samme 
gengangere, der tager af sted til aktiviteter 
uden for klubben. Men det er jo til hver 
enkelt at prioritere. 
 
Jeg synes, vi har en velfungerende klub 
med god aktivitet og synlighed. 
 
Tak til jer alle for det – og en særlig tak til 
de frivillige, der hjælper især i forbindelse 
med juleturneringen. 
 

/Karl Posselt, 16-02-2019. 
 

 

 
 
Er man skakinteresseret er det naturligt at 
holde lidt øje med skak i ”landskabet” 
24/7, og mobilen er jo næsten altid med, 
så det er nemt at knipse et billede. 
 
Her er det fra legepladsen ved Nicolai, der 
også kaldes ”et kulturelt kraftcenter i 
hjertet af Kolding”. 
 
Forhåbentlig bliver skakbrættet brugt… 
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Opgavesiden 
Opgaverne er ikke sværere, end at de fleste kan være med (løsninger fås hos redaktøren) 

 

 
1. Hvid trækker og vinder 

 

 
2. Sort trækker og vinder 

 

 
3. Sort trækker og vinder 

 

 
4. Sort trækker og vinder 

 

 
5. Hvid trækker og vinder 

 

 
6. Hvid trækker og vinder 
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Støt skakken, når du handler. 

 

 
 

 

 

 
 
 

http://skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1577
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Klubturneringen – efterår 2018 
 

Michael Nielsen og sidste sæsons klubmester Martin Møller er flyttet fra byen, og med 
yderligere et par medlemmer, der gerne ville holde pause, var vi nede på 11. Karl Posselt 
afstod derefter fra deltagelse for at få en klubturnering med et lige antal deltagere. Dermed 
var vi nede på 10. Det betød, at der var klubaftner nok i efteråret til at spille alle-mod-alle 
med på forhånd kendt farve og modstander.  

Ny i klubben var Kresten Becks voksne barnebarn Emil Baltzer, der fik – eller kæmpede sig 
til – en rigtig god debut, der dog løb ind i forhindringer, da han gik i gang med at gå til 
teoriundervisning til kørekort – om mandagen! 

 

Allerede i 1. runde opstod den første overraskelse, da Jesper Kallesen besejrede Mogens 
Larsson. Senere demonstrerede Gagik Sahakian sin spidskompetence ved skakbrættet: 
aggressivitet – i en stilling, der gav mulighed for det – ved at vinde over Finn Nielsen. Da 
turneringsfavoritterne Mogens og Finn derefter spillede remis i deres indbyrdes parti, blev 
slutstillingen og lige mellem de 2 med hver 7 points. Dog med en lidt bedre korrektion til 
Finn, der således blev vinder af første halvsæson. 
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Morten Jessen gjorde det rigtig godt. Ikke alene med en samlet 3.-plads, men bl.a. ved at 
besejre Jesper og holde remis både imod Finn og Mogens. 

Kresten, der ellers kan være vanskelig at besejre, kom nærmest slet ikke i gang i efteråret – 
med undtagelse af en lettere overraskende remis imod Jesper. 

I anden halvleg af klubturneringen efter jul er deltagerantallet kravlet op på 14. Magnus 
Tofthøj er ny, Palle Gejl er tilbage – og han har taget sit voksne barnebarn Kristine med. 
Hun er efter nogle års fravær flyttet tilbage til Vojens. 

 

Klubaften (1. runde i klubturneringen) den 21. januar 2019, hvor Martin Møller (nu Aalborg Skakforening) var 
hjemme på besøg. 
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Parti fra Klubturneringen, forår 2019 
 

Hvid: Baltzer,Emil 

Sort:Kindberg Gejl Jørgensen,Kristine  

 
Klubturnering-forår-2019, 04.02.2019 

 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6 4.¤c3 ¥b4 5.d3 

d6 6.¥d2 [Hertil følger partiet teorien] 

6...a6 [Garderer b5 og forbereder et eventuelt 

fremstød med b-bonden] 

7.¤g5 [7.a3 ¥c5=] 

7...0–0 8.a3 ¥c5 9.0–0 [9.h3 h6 10.¤f3 b5=] 

9...¤d4 [9...¥g4 10.¤f3 ¤d4 11.¥e3µ] 

10.¢h1 [Sd5 var en mulighed, men Emil er 

måsle usikker på, hvordan han skal komme 

videre, og Kongetrækket viser sig senere at 

være nyttigt.] 

 

[10.¤d5!?=] 

10...h6µ 11.¤f3 ¥g4 12.¥e3 ¥xf3 13.gxf3 

[Dobbeltbonde og en åben Kongestilling er 

ikke så behagelig, men Hvid besætter G-linjen 

og har Løberparret.] 

 

13...£d7 14.¦g1 £h3 [14...¤h5 15.b4 ¥a7 

16.¦g4³] 

15.¦g3= 15...£h5 16.¥xd4 ¥xd4 17.£d2 ¤h7 

[17...¥xc3 18.£xc3 £h4 19.d4=] 

18.¦ag1 [¹18.¤d5=] 

18...g5 [18...¤g5 19.¢g2=] 

19.b4 [Sort behøver ikke at frygte 19.¤d5 c6 

20.¤e7+ ¢h8±] 

 

19...¢h8 [Klogt at flytte sig G-linjen, hvor 

begge hvide tårne og Dronningen trykker på 

g5] 

[19...c6 20.¤d1=] 

20.¤d1 [Sd5 fører ikke rigtig til noget] 

[20.¤d5 c6 21.¤e7 ¦ae8²] 

20...f5= 21.¥e6 f4 22.¦h3 £g6 23.¥f5 [Her står 

den hvide Løber ganske godt!] 

 

23...£f6 24.¤c3 c6 [Med Dronningen på f6 er 

der ingen grund til at invitere den hvide 

Springer til d5.] 

 

25.¤d1 ¢g7 [Den sorte Konge vover sig nu ud 

af sin hule. For at gøre plads til Th8?! 

Springeren på h7 skal jo i hvert fald fortsat 

holdes dækket] 

 

26.£e2 ¦h8 27.¦h5 [27.c3 ¥a7=] 

 

27...¤f8 [27...£f7 28.¦h4µ] 

 

28.h4 ¤e6 [28...£f7!? 29.¥g4 ¤d7 30.hxg5 

hxg5³] 

 

29.¥xe6= [Det var ikke nogen hastesag at byte 

den gode Løber] 

 

29...£xe6 30.hxg5 ¢g6 [Ser dristigt ud, men 

Kongen truer straks det hvide Tårn, og hvid 

mangler forstærkning bagfra.] 

 

[¹30...hxg5 31.¦gxg5+ ¢f6=] 

 

31.¦h2?? [Ikke godt nok.] 

 

[¹31.¦xh6+ ville tillade Hvid at fortsætte 

31...¢f7 32.¦g2 ¦xh6+ 33.gxh6=] 

 

31...hxg5µ 32.¦g4 ¦xh2+ 33.¢xh2 ¦h8+ 

34.¢g1 £a2 [Hvid mangler fornuftige træk.] 

 

 
 

35.£f1? [35.£d2–+] 

 

35...£xc2 36.¦xg5+ [36.¦g2 kunne prøves i 

håb om et mirakel. Afbytning letter presset, 

men Hvids bønder på Dronningefløjen er 

svage, efter at den sorte Dronning er trængt 

ind. 36...¢f6 37.¦h2 ¦xh2 38.¢xh2–+] 

 

36...¢xg5 37.£g2+ ¢f6 [37...¢f6 38.£f1 £a2–+] 

 

0–1  

 

Et flot, jævnbyrdigt parti afviklet uden store 

fejl. Unge spillere med tålmodighed! Læg 

mærke til, hvor sent i partiet den første bonde 

blev slået. 
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Holdturneringen 2018-19, Mesterrække-2 

 
Uden egentlig at have haft store 
ambitioner om oprykning fik Vojens 
Skakklub en uventet chance sidste år, da 
Bov, der foran Vojens besatte 
førstepladsen i den ene A-rækkegruppe, 
trak sig og afstod fra at spille 
oprykningskamp mod vinderen af den 
anden gruppe. I stedet drog Vojens til 
Fredericia med et 8-mandshold for at 
spille om oprykningen. Modstanderen var 
Springeren, og resultatet blev 6-2 til 
Vojens. 
 
I den nye sæson tilmeldte vi derfor et hold 
i Mesterrække-2 og gjorde os nok lidt 
forskellige forestillinger om, hvorvidt vi 
ville kunne klare os i den højere række. 
Martin Møller var rejst, og måske var 
holdet ikke homogent nok i spillestyrke til 
at bide skeer med de mere erfarne 
Mesterrække-2-hold. 
 
M-række-2, 29-10-2018 
 VOJENS RIBE  

1 Mogens K. Larsson Peter M. Leimand ½-½ 

2 Benny Christensen Tobias Simon 
Lindgaard 

0-1 

3 Finn Nielsen Peder Pharsen 1-0 

4 Jesper Kallesen Hans Erik Leimand ½-½ 

5 Karl Posselt Per Andersen ½-½ 

6 Morten Jessen Lars Falsig 1-0 

7 Kresten Beck Ulrik Germundsson 0-1 

8 Gagik Sahakian Gunner Kjeldbjerg 1-0 

 4½ 3½ 

 
 

 
Der var debut på hjemmebane mod Ribe, 
og det gik over forventning. Det blev 
endda til en smal sejr til Vojens på 4½-3½. 
På bræt 5 enedes Karl Posselt og Per 
Andersen om remis efter få træk. Så var vi 
da i gang med scoringen!  
På sidstebrættet fik Gagik Sahakian 
lejlighed til at spille sin favoritåbning med 
Lc4 og Springeroffer på f7. Denne gang 
lykkedes det at fastholde et uimodståeligt 
angreb, og selv om det tog sin tid og ikke 
umiddelbart førte til skakmat, endte det 
med stærk materiel overvægt (Dronning 
mod Springer), og pointet var i hus.  
På bræt 6 fik Morten Jessen en udmærket 
stilling mod Lars Falsig, og efter at have 
buret modstanderens Tårn inde i et hjørne 
– og dermed scoret en kvalitet – kunne 
Morten lukrere på sin sikre slutspilteknik.  
Stillingen var herefter 2½ af 3 
færdigspillede partier.  
På bræt 1 var Mogens Larsson som 
sædvanlig kommet i tidnød, denne gang 
mod Peter Leimand, en rigtig 
hurtigtrækker. Mogens holdt hovedet 
koldt og lykkedes med at bytte af til en 
remisstilling.  
På bræt 3 skaffede Finn Nielsen sig en 
kvalitet i overvægt mod Peder Pharsen, 
men måtte alligevel spille præcist og 
længe, før sagen var afgjort. Det sluttede, 
da Finn fangede Peders sidste Springer.  
 
De sidste 3 partier var uklare på dette 
tidspunkt.  
 
På bræt 4 afslog Jesper Kallesen et 

remistilbud fra Hans E. Leimand, og han 

kæmpede længe for sejren med en 

merbonde i et Tårnslutspil. Leimand gav 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27430&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27527&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27431&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27530&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27530&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27432&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27531&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27433&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27533&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27434&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27535&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27438&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27538&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27439&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27539&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27440&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27540&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
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sig imidlertid ikke, og partiet endte med 
trækgentagelse og altså remis.  
På bræt 2 spillede Benny Christensen et 
spændende parti mod Tobias Lindgaard. 
Benny var ikke uden chancer, men for det 
meste under pres, og i tidnøden blev en 
fribonde afgørende, og Benny måtte give 
fortabt.  
Det længste parti stod alderspræsident 
Kresten Beck for på bræt 7. Med en bonde 
i underskud kæmpede Kresten godt for sin 
sag, men til sidst kom han ind i en binding, 
der ikke var til at slippe ud af, og det 
kostede afgørende materialetab og siden 
partiet. 
 
M-række-2, 19-11-2018 
 STOUBY VOJENS  

1 Peter Møller 
Rasmussen 

Mogens Larsson 0-1 

2 Jan Lund Meinhardt Benny Christensen 1-0 

3 Jens Otto Grabau Finn Nielsen 0-1 

4 Finn Eigil 
Kristensen 

Jesper Kallesen 0-1 

5 William Schmidt Karl Posselt 1-0 

6 Palle Møller 
Rasmussen 

Morten Jessen ½-½ 

7 Kai Randbæk Greve Kresten Beck ½-½ 

8 Erik Sandmann Gagik Sahakian 1-0 

 4 4 

 
Godt begyndt er halvt fuldendt. 
Ja, sådan lyder det gamle udtryk, men 
sådan gik det langt fra for Vojens 
Skakklubs Mesterrækkehold på udebane i 
Stouby.  
Det begyndte tværtimod rigtig skidt med 
et hurtigt nederlag til Benny Christensen 
på bræt 2.  
 

 
Det samme skete for Gagik Sahakian på 
bræt 8.  
Derefter lykkedes det for Kresten af holde 
sit parti på bræt 7 remis, men straks 
herefter svigtede formand Karl Posselt, 
der på bræt 5 havde ladet modstanderen 
ofre en officer for et chancerigt angreb 
mod Kongen. Det lykkedes Karl at undgå 
at blive sat mat, men da røgen efter 
diverse afbytninger og tilbageerobringer 
lettede, manglede der 2 bønder i et 
håbløst slutspil.  
Altså endnu et nederlag og efter remis til 
Morten Jessen på bræt 6 var stillingen 1-4 
i Stoubys favør.  
Så steppede de resterende Vojensspillere 
imidlertid et niveau op, og efter klare sejre 
til både Jesper Kallesen og Finn Nielsen 
blev der alligevel spænding om 
slutresultatet.  
På bræt 1 spillede Mogens som sædvanlig 
tålmodigt – og med rigeligt tidsforbrug! 
Det så ellers ret lige ud mod Peter Møller 
Rasmussen (2017). Da der var 5 minutter 
tilbage på Mogens´ ur, blev rutinen 
afgørende. I den pressede stilling spillede 
Mogens hurtigt og præcist. Modstanderen 
brugte en masse tid og panikkede til sidst. 
Det lykkedes Mogens at fange en Springer 
og blokere for en farlig fribonde på 2. 
række. Modstanderen centraliserede sin 
Konge, men Mogens´ bønder stod så 
lumsk, at en Tårnskak satte modstanderen 
mat midt på brættet. En forrygende, 
effektiv afslutning, der helt uventet 
sikrede udligning til 4-4 og dermed også et 
matchpoint, der i den meget jævnbyrdige 
række kan blive værdifuldt, når sæsonen 
er slut.  
 
 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24768&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24768&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27430&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24769&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27431&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24770&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27432&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24771&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24771&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27433&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24772&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27434&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24774&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24774&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27438&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24775&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27439&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=24776&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27440&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
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M-række-2, 10-12-2018 
 VOJENS ESBJERG 2  

1 Mogens Larsson Ricardo De La Calle 
Aramburu 

1-0 

2 Benny Christensen Bent Rømer Radoor ½-½ 

3 Finn Nielsen Lars Husum 1-0 

4 Jesper Kallesen Jesper Lahn 
Rasmussen 

0-1 

5 Karl Posselt Hans Viborg ½-½ 

6 Morten Jessen Michael Tranberg 
Rozenfeldt 

½-½ 

7 Kresten Beck Thomas Jøker 0 - 1 

8 Gagik Sahakian Jens K Pedersen 0 - 1 

 3½ 4½ 

 
Lige som i Stouby for 3 uger siden så det 
på halvvejen sort ud med 1-3 efter 
afgørelsen af de første 4 partier. Remis til 
Karl Posselt og Morten Jessen fulgt af 
nederlag til Gagik Sahakian og Kresten 
Beck.  
Derefter gik det heldigvis fremad. Fine 
sejre til Mogens Larsson (smuk afslutning 
på et tårnslutspil med fjern fribonde) og 
Finn Nielsen (Springerfangst efter en 
kombination i ret lige stilling) mens Benny 
Christensen, der ellers mødte op med 
hovedpine tog en hurtig remis.  
Så var stillingen pludselig rettet op til 3½-
3½, inden det afgørende parti på bræt 4, 
hvor Jesper Kallesen mødte 
Esbjergklubbens formand Jesper Lahn. Her 
kæmpede to gange Jesper om både 1 
brætpoint og 2 matchpoints. Det blev en 
meget spændende afslutning, hvor 
Kallesen havde gevinststilling, mens Lahn 
ovenikøbet var i tidnød. Esbjergspilleren 
kæmpede dog godt og gjorde det svært 
for Kallesen, der nemt kunne have 
afsluttet partiet med evig skak, men efter  

 
at have stået til gevinst er det svært at 
indstille sig på “kun remis”, og Jesper 
Kallesen ledte så længe efter det 
afgørende træk, at han til sidst lod sig 
overliste af en taktisk finesse, der efterlod 
ham med Konge og 5 bønder mod Konge, 
bonde og Tårn. Derefter måtte han kaste 
håndklædet i ringen, og Vojens´ smalle 
nederlag var en realitet. 
 

 
Jesper Kallesen, Vojens med de hvide brikker mod 
Jesper Lahn, Esbjerg 

 
Konklusionen på de første runder er, at 
modstanderne i Mesterrække 2 har hold, 
der styrkemæssigt er noget mere 
homogene end Vojens. Udfordringen i 
resten af sæsonen bliver derfor at kæmpe 
endnu hårdere for at undgå at komme 
bagud på de nederste 4 brætter. På de 
øverste går det fint. 
 
Det blev nøjagtig lige så svært som 
forudset mod topholdet Gråsten i 4. 
runde. Efter et par timers spil så det hele 
ganske fornuftigt ud. Efter 4 afgjorte 
partier var stillingen 2½-1½ til Vojens: sejr 
til Morten Jessen og remisser til Benny 
Christensen, Kresten Beck og Jesper 
Kallesen. 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27430&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27553&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27553&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27431&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27555&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27432&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27556&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27433&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27557&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27557&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27434&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27558&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27438&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27559&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27559&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27439&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27561&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27440&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27562&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
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 M-række-2, 14-01-2019 

 VOJENS GRÅSTEN  

1 Mogens K. Larsson Jørgen Clausen 0-1 

2 Benny Christensen Bent H. Bojsen ½-½ 

3 Finn Nielsen Guido Heinemann 0-1 

4 Jesper Kallesen Claus Maegaard 
Nielsen 

½-½ 

5 Karl Posselt Henrik Feldborg 0-1 

6 Morten Jessen Hans Jørgen 
Clausen 

1-0 

7 Kresten Beck John Kristoffersen ½-½ 

8 Gagik Sahakian Børge Juulsgaard 0-1 

 
5½ 

2½ 5½ 

 
I de sidste 4 så der også ud til at gemme 
sig mindst et par remisser – måske endda 
1½ points – men alle 4 partier endte 
alligevel med sejre til Gråsten og altså 
slutresultatet 2½-5½, der ligger meget tæt 
på det forventede. Bittert var det især, at 
Gagik Sahakian afslog et remistilbud i en 
god stilling, som han alligevel endte med 
at sætte over styr. Desuden, Mogens 
Larsson ikke formåede at udnytte et 
udviklingsforspring mod Jørgen Clausen, 
der ikke fik rokeret i tide og skulle bruge 
ekstra tid på at udvikle Løber og Tårn. 
 
Med resultatet fastholdt Vojens lige 
akkurat 5.-pladsen i gruppen. I tabellen 
skal Vojens i de kommende 3 runder møde 
lavere rangerende hold, men det er under 
ingen omstændigheder modstandere, 
Vojens uden videre kan forventes at 
besejre.  
 
5. runde var på udebane mod Kolding 
Skakklub. Endnu en gang kneb det med at 
få de sidste marginaler over på egen  

 
banehalvdel og de sidste halve points i 
hus. Slutresultatet var en smal 4½-3½ sejr 
til Kolding. 
 
M-række-2, 28-01-2019 

 KOLDING VOJENS  

1 Michael Hald 
Andersen 

Mogens K. Larsson ½ ½ 

2 Ole M. Grimstrup Benny Christensen ½-½ 

3 Nikolaj Lundgren 
Kjær 

Finn Nielsen ½-½ 

4 Søren Flø 
Sørensen 

Jesper Kallesen 1-0 

5 John Erthmann Karl Posselt ½-½ 

6 René Lorentzen Morten Jessen 0-1 

7 Søren Fleron 
Jensen 

Kresten Beck ½-½ 

8 Mads Bucka Gagik Sahakian 1-0 

 4½ 3½ 

 
Med dette resultat er Vojens desværre på 
vej ned i tabellen. Ikke uventet, men 
alligevel ærgerligt på basis af gode 
resultater og 3 matchpoints i de første 
runder. Nu resterer Nr. Snede og 
Fredericia. 
Stillingen inden de 2 sidste runder. 
 

# Hold Brætpts Matchpts Placering 

1 Gråsten 1  27 9 1 

2 Stouby  23½ 6 2 

3 Ribe  21½ 4 3 

4 Esbjerg 2  19 6 4 

5 Nørre Snede 1  18½ 4 5 

6 Kolding 1  18 6 6 

7 Vojens  18 3 7 

8 Fredericia 3  14½ 2 8 

 

http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27430&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23520&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27431&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23521&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27432&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23522&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27433&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23523&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23523&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27434&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23524&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27438&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23526&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23526&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27439&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23528&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27440&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=23529&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27461&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27461&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27430&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27462&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27431&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27463&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27463&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27432&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27465&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27465&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27433&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27467&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27434&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27771&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27438&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27468&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27468&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27439&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27685&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTournamentTeamPlayer/Results?playerId=27440&teamTourId=39&teamTourGroupId=178
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1603?teamTourGroupId=178&teamTournamentId=39
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1601?teamTourGroupId=178&teamTournamentId=39
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1591?teamTourGroupId=178&teamTournamentId=39
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1600?teamTourGroupId=178&teamTournamentId=39
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1588?teamTourGroupId=178&teamTournamentId=39
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1602?teamTourGroupId=178&teamTournamentId=39
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1590?teamTourGroupId=178&teamTournamentId=39
http://holdskak.skak.dk/TeamTourTeam/Info/1598?teamTourGroupId=178&teamTournamentId=39
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Kommunemesterskaber i skoleskak 
 
Efter at have stået for en vellykket kommunal 
skakdag i september 2017 med deltagelse af 
ca. 220 skoleelever fra 2.-4. klasse fortsatte 
en gruppe med Majbritt Nørgaard Wind 
(kommunal matematikkonsulent) som 
indpisker med at udvikle arrangementet til 
kommunemesterskaber i skoleskak for elever 
i 3.-6. klasse i 2018. 
 

 
 
Hvor der i 2017 kun var 43, der spillede rigtig 
skak (med alle regler), var dette antal i 2018 
steget til 220, og arrangementet blev derfor 
delt på 2 dage i begyndelsen af oktober. Det 
hele blev arrangeret i et fint samarbejde 
mellem lærere, pædagoger og frivillige 
hjælpere fra de lokale skakklubber i Vojens 
og Haderslev – Kai Bjørnskov, Per Hansen 
og Karl Posselt. 5 skoler var med, og det var 
en herlig oplevelse de mange børn dyste ved 
hjælp af bræt og brikker. Der blev spillet 5 
runder hurtigskak i 6-mandsgrupper.  
 

 

 
 
For at finde en kommunemester for hver 
årgang blev gruppevinderne (ca. 40) i 
begyndelsen af november samlet til et 
finalestævne på Favrdalskolen. 
Kommunemestrene kvalificerede sig til DM i 
skoleskak i Ollerup den sidste weekend i 
november. 
Fra Vojens Skakklubs juniorafdeling deltog 
Radomyr Koryachkov og Lucka Enemark, 
men desværre havde Lagoniskolen valgt ikke 
at deltage i skakdagene.  
 
Kantinen på Sct. Severin Skole kan ikke 
rumme flere end ca. 120 skakbørn ad 
gangen, så hvis arrangørernes ambition om 
at få flere skoler med skal opfyldes, skal 
arrangementet nytænkes eller måske rykke til 
større lokaler i 2019. 
 
 
 

Radioskak 
 

 
 
Nimzowitsch – radioskak i Radio 24|7 med 
Lars Schandorff som studievært og 
redaktør. En ugentlig times skaksnak, som 
er god at blive klogere af. Typisk med et 
aktuelt tema, en gæst eller gennemgang af 
et parti. Du finder udsendelserne på 
hjemmesiden 
https://www.vojensskakklub.dk/skakunde
rvisning/radioskak  
 

--- 

https://www.vojensskakklub.dk/skakundervisning/radioskak
https://www.vojensskakklub.dk/skakundervisning/radioskak
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Dansk Skak Unions imagekampagne 
 

handler ikke kun om skak på diskoteker (!) 
eller andre iøjnefaldende events, der skal 
skabe opmærksomhed om skak og DSU. 
Der bliver også produceret en række 
værktøjer og hjælpemidler, der først og 
fremmest henvender sig til 
potentielle/nye klubmedlemmer – men 
nuværende, organiserede skakspillere må 
naturligvis gerne se med.  
 
En ”landingsside” på internettet giver 
hjælp til at finde nærmeste skakklub eller 
til at blive en bedre skakspiller ved hjælp 
af nye, danske videoer om skakkens 
grundregler – som selv rutinerede 
skakspillere også kan trænge til at få 
repeteret med jævne mellemrum! 
 
Find indtil videre det hele på 
https://www.altomskak.dk/  
 

 
 

 

 

 

 

Skaklejr 

 
Sydjysk Hovedkreds har planer om en 
skaklejr på Askov Højskole den 30-03-
2019. 

Målgruppen er primært ”nye” 
klubmedlemmer, men alle er velkomne. 

Målet er at ruste spillere med beskeden 
spillestyrke til at klare sig mod de mere 
erfarne klubspillere, så de nye ikke taber 
hele tiden og dermed måske mister lysten. 
På skaklejren skal instruktion og 
undervisning gå hånd i hånd med det 
sociale samvær, der kan få nye 
skakspillere til at falde til i skakmiljøet. 

Foreløbigt program: 
10.00: Ankomst 
10.15-12.30: Undervisning  
12.30-13.30: Frokost 
13.30-14.30: Et par runder med hurtigskak 
14.30-15.00: Kaffepause 
15.00-17.00: Undervisning  
17.00-17.30: Evaluering af dagen og 
derefter hjemrejse. 

Undervisere: Kim Skaanning og Per 
Hansen. 

Ingredienser i undervisningen: 
De helt basale ting som udvikling, rokade, 
bindinger, tempotab osv.  
alle skal få en grundliggende forståelse af 
hvilke træk der kommer i betragtning og 
hvilke der ikke gør. 

Andre emner er opgaveløsning og 
selvtræning, lidt skakhistorie med 
gennemgang af et par af de "store" 
partier. 

https://www.altomskak.dk/
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Vojens Skakklubs kalender – forår 2019 
 

08 Mandag 18. februar Generalforsamling i Vojens Skakklub 

09 Mandag 25. februar Holdturneringen, 6. runde. Nørre-Snede – Vojens.  

09 Lørdag 02. marts SGP-turnering i Haderslev. 7. og sidste afdeling. Tilmelding 

10 Mandag 04. marts 3. runde i Klubturneringen 

10 Søndag 10. marts Holdturneringen, 7. runde (i Ribe). Vojens - Fredericia 3 

11 Mandag 11. marts 4. runde i klubturneringen 

12 Mandag 18. marts Teoriaften og udsatte partier 

12 Lørdag 23. marts Generalforsamling i Sydjysk Hovedkreds (Vejen) 

13 Mandag 25. marts 5. runde i klubturneringen 

13 Tirsdag 26. marts Løgumkloster Byturnering, 1. runde. Tilmelding 

14 Mandag 01. april 6. runde i klubturneringen 

14 Tirsdag 02. april Løgumkloster Byturnering, 2. runde 

14 Søndag 07. april 
HK-Kvalifikationsstævne til Pokalfinalen for hold 
(Sønderskov Slot, Brørup) 

15 Mandag 08. april 7. runde i klubturneringen 

16 Mandag 15. april Teoriaften og udsatte partier 

17 Mandag 22. april 2. Påskedag – Vojens Skakklub holder fri 

17 Tirsdag 23. april Løgumkloster Byturnering, 3. runde 

18 Mandag 29. april Sæsonafslutning i Vojens Skakklub 

17 Tirsdag 30. april Løgumkloster Byturnering, 4. runde 

18 Weekend 03.-05. maj Dan Pumps Kolding Bymesterskab 2019 

19 Tirsdag 07. maj Løgumkloster Byturnering, 5. runde 

21 Tirsdag 21. maj Løgumkloster Byturnering, 6. runde 

22 Tirsdag 28. maj Løgumkloster Byturnering, 7. runde 

22 Weekend 30. maj-02. juni Fredericia Rapid Chess og EMT 

20 Søndag 09. juni Pinsedag. Finale i DSU´s pokalturnering for hold  

 

Derefter sommerpause. Sæsonen 2019-20 begynder mandag den 26. august 2019. 

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25608
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=25162

