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Velkommen til en ny sæson!
Så er vi klar igen efter sommerpausen i
Vojens Skakklub. Vi begynder som
sædvanlig med at markedsføre klubben
med fortovsskak for alle interesserede
Høttelørdag den 24. august kl. 9-ca. 12 i
Rådhuscentret. Dernæst følger første
klubaften – mandag den 26. august og
derefter hver mandag aften indtil ca. 1.
maj.

Vojens Skakskole for børn i alderen ca. 714 hver mandag fra kl. 18-19, dog ikke i
skoleferier.

Sæsonstarten er et godt tidspunkt at
begynde som nyt eller tilbagevendt
medlem af klubben. Som medlem kan du
virke som ambassadør for klubben, så hvis
du kender skakspillere, der 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
hjemme i klubben.
Kender du nogen, som har lyst, men som
har brug for at lære regler og finesser,
finder vi også en løsning, som hjælper nye
skakspillere godt i gang med det
fantastiske spil.
26. august
kl. 19.30:

Klubaften. Vi begynder med
hyggeskak

2. september
kl. 19.30
9. september
kl. 19.30

Klubaften. Evt. lynturnering Frist for
tilmelding til klubturneringen
1. runde i klubturneringen
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Skoleskaksiderne
Skoleskak – Vojens Skakskole.
Antallet af deltagere i Vojens Skakskole
var ganske pænt i sidste sæson. Ikke alle
deltog hver gang, men børn i forskellige
aldre besøgte skakskolen, og lige som
tidligere år dukkede der flere op efter jul,
det vil sige lidt skævt i forhold til
skakklubbens sæson, der går fra
slutningen af august (uge 35) til o. 1. maj.
På mange skoler er der skoleskak. Det
bliver mest brugt som middel i den faglige
undervisning (f.eks. matematik). Børn, der
får smag for skak og begynder at øve sig i
fritiden, bliver hurtigt bedre til spillet end
deres kammerater, og så er der ingen vej
uden om skakklubben, hvor man kan lære
meget mere og blive udfordret af stærkere
modstandere ved at deltage i turneringer.
Vi byder både ”gamle” og nye børn
velkommen til en ny sæson i Vojens
Skakklubs skakskole.

Skoleskakgruppen i Syd Grand
Prix
Syd Grand Prix er en serie af 7
hurtigskakturneringer i løbet af en
skaksæson. De foregår rundt omkring i det
sydlige Jylland, og Vojens Skakklub
arrangerer som regel transport for de
medlemmer, der har lyst til at være med.
Turneringerne er interessante for
skoleskakspillere, fordi der næsten altid
oprettes en særlig skoleskakgruppe for
skakspillere, der ikke har spillet så længe.
Her er der mulighed for at prøve kræfter
med andre børn og opleve både sejre
(forhåbentlig) og nederlag, der modner og
udvikler enhver skakspiller.
Én af turneringerne finder hvert år sted
den 28. december i Vojens (Lagoniskolens
aula), så den er let af komme med i.

Vi begynder mandag den 26. august 2019
kl. 18-19 i Danmarksgade 8, Vojens.

Den 2. marts 2019 blev sidste afdeling af
Syd Grand Prix afviklet i Haderslev. På
billedet spiller 2 fra Vojens Skakskole –
Lukas Enemark og Oleksandr Pershuta
mod hinanden i skoleskakgruppen.
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Oleksandr har spillet så længe og er blevet
så god, at han er klar til at rykke op og
spille mod voksne.

Skaksommerlejr på Skanderup
Efterskole
I sommerferien arrangerer Dansk Skak
Union en ugelang sommerlejr, hvor skak
spiller en hovedrolle.
Det ser ud til, at Skanderup Efterskole ved
Lunderskov er blevet det foretrukne sted
for lejren, og det er bekvemt for deltagere
fra det sydjyske.
Selv om ét af formålene med lejren er at
blive bedre til skak – uanset hvor god man
er i forvejen – foregår der også masser af
leg, konkurrencer og andre sjove ting i
løbet af lejrugen. De fleste deltagere
vender tilbage år efter år, indtil de bliver
for gamle til at kunne få lov. Mange
voksne skakspillere kan skrive under på, at
der på skaklejren bliver knyttet venskaber,
der holder i mange år.
I år var der ingen deltagere fra Vojens,
men det tidligere medlem af Vojens
Skakklub – Martin Møller på 19 år – der nu
er under uddannelse i Aalborg, var med en
sidste gang.
Læs meget mere og se billeder fra
skaklejren på http://skaklejr.dk/

Haderslev Kommunes
Skoleskakdage 2019
De sidste 2 år har Haderslev Kommune
med stor tilslutning og succes stået for
skoleskakdage i samarbejde med frivillige
fra skakklubberne i Haderslev og Vojens.
De har været arrangeret som
kommunemesterskaber med kvalifikation
til DM i skoleskak som gulerod for de
bedste i hver årgang.
Skakdagene planlægges igen i år afholdt
på Sct. Severin skole. Alle kommunens
skoler med børne- og juniorunivers får
tilbud om at deltage med børn fra 3.-4.-5.6. årgang. Der er ikke plads til alle, men
sidste år deltog ca. 230 børn. Den enkelte
skole vælger selv, hvilke elever der skal
deltage.
Jeg håber, alle kommunens skoler har lyst
til at være med.
Skakdagene bliver onsdag den 23. oktober
2019 for 3.-4. klasserne og torsdag den 24.
oktober for 5.-6. klasserne.
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Når skakdagene er afholdt, arrangeres et
finalestævne for alle gruppevinderne, der
dyster om at komme med til
Danmarksmesterskaberne i skoleskak i
Ollerup på Fyn. DM arangeres af Dansk
Skole Skak den 22.-24. november 2019.

Unge talenter
Danmark har mange dygtige skakspillere –
ikke mindst i de yngre aldersklasser. Selv i
Landsholdsklassen, hvor det er de
allerstærkeste spillere, der hvert år i
Påsken dyster om Danmarksmesterskabet,
har det de seneste år været de unge, der
har præget feltet med gode resultater. Det
gælder f.eks. navne som Mads Andersen,
Jesper Thybo, Bjørn Møller Ochsner og
Jonas Buhl Bjerre. Sidstnævnte Jonas er
kun 15 år. Han har vundet mange store
turneringer og har lige opnået sin anden
”stormesternorm”. Hvis han blot opnår
yderligere ét stort turneringsresultat, må
han kalde sig stormester. Det skal nok
lykkes for ham!
Går vi endnu længere ned i alder, har vi
f.eks. Vitus Bondo Medhus (10 år) fra
Vejle, der blev ”mesterspiller” som 9-årig.

Fælles for de bedste skakspillere er, at de
elsker at spille skak, og at de træner hver
dag. På billedet herover ses Vitus, da han
allerede i julen 2015 vandt præmie i Syd
Grand Prix-turneringen i Vojens. Da måtte
han op på knæ på stolen for at kunne
overskue skakbrættet!

Skak er fantastisk
Selv om man ikke hører til de allerbedste,
eller dem, der træner mest, kan det
alligevel være fedt at spille skak. Bedst i en
klub, hvor man altid kan finde
modstandere, der er lige akkurat så gode,
at man bliver udfordret.
Somme tider sker der ting i et skakspil,
man ikke troede muligt – f.eks. et
fantastisk modstandertræk, man ikke
havde forudset. Men skak er ikke desto
mindre et retfærdigt spil – forstået på den
måde, at man starter helt lige og kun
taber, hvis man selv laver fejl.
/Karl Posselt

Springeren – nr. 2019:02 – medlemsblad for Vojens Skakklub

Side 7

Dansk Skak Unions pokalturnering for 4-mandshold.
Fredericia og Jerne kvalificerede sig den 7.
april til landsfinalen i Bredderækken i
Dansk Skak Unions Pokalturnering.
Sydjysk Hovedkreds var rykket ind i lokaler
centralt placeret i regionen – nemlig i
riddersalen på Sønderskov Slot – med
kvalifikationsstævnet, der havde tiltrukket
10 hold fordelt på 7 klubber. Det blev en
god skakdag for deltagerne, og for
Hovedkredsen var det i sig selv en succes,
at Pokalturneringen blev “genrejst” med
et fornuftigt deltagerantal efter et par
sløje år.
Der var nok forskellige ambitioner vedr.
deltagelse i den kommende landsfinale.
F.eks. havde Haderslev ikke færre end 3
hold med – alle 3 med en juniorspiller på
nederste bræt. En fin måde at integrere
unge spillere i klubben på. Den ene måtte
på dagen melde fra p.g.a. sygdom, men
blev afløst af en chauffør og forælder til én
af de andre juniorer, og også denne
situation løstes således på udmærket
måde. Det kan tilføjes, at de unge juniorer,
der kun har spillet skak i et halvt års tid,
opførte sig forbilledligt hele dagen.
Fredericia og Jerne blev altså nr. 1 og 2,
mens Tønder besatte den tredje
præmieplads. Tabel og resultater kan
findes på holdturneringshjemmesiden

Vojens Skakklub deltog ikke i årets
Pokalturnering. Det lykkedes desværre
ikke at samle et hold til arrangementet.

Finalestævnet fandt sted i Svendborg
Pinsedag den 9. juni 2019 med deltagelse
af ca. 200 spillere fordelt på 55 hold.
Deltagelsen fra Sydjysk Hovedkreds var
lidt tynd med 1 elitehold fra Evans, 1
Breddehold fra Jerne og i seniorhold (50+)
fra Fredericia. Dertil kom et næsten lokalt
islæt – nemlig den tidligere Vojensspiller
Martin Møller, der deltog på førstebrættet
på et juniorhold fra Aalborg Skakforening!
Der blev spillet 6 runder hurtigskak, og i
eliterækken sejrede Skanderborg (18
points) – et mulehår foran Køge (17½
points). I bredderækken vandt Valby foran
SK-1968. I seniorrækkerne vandt
henholdsvis Randers (65+) foran Køge og
Fredercia (50+) foran Roskilde.
Juniorrækken blev vundet af Frem 1 foran
Køge.
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Klubturneringen 2018-19

Alt ved det gamle!
Martin Møller nåede lige akkurat at tage
et klubmesterskab i sæsonen 2017-18, før
han rejste til Aalborg for at videreuddanne
sig. I sæsonen 2018-19 var banen derfor
fri til andre klubmesterkandidater.
De 2 afdelinger af klubturneringen –
henholdsvis efterår 2018 og forår 2019
blev spillet som Schweizerturneringer med
alle deltagere i én gruppe. I efteråret var
der 10 deltagere, mens antallet i
forårsturneringen steg til 14 – d.v.s.
næsten alle medlemmer af klubben.
I efteråret sluttede Finn Nielsen og
Mogens Larsson, der hver for sig har
adskillige klubmesterskaber i bagagen,
med hver 7 points. Finn kunne dog holde
førstepladsen med en lidt bedre
korrektion. På de næste pladser fulgte

Morten Jessen med 5½ og Benny
Christensen med 5 points.
I forårsturneringen kom topstillingen til at
se således ud:
1. Mogens Larsson
2. Benny Christensen
3. Karl Posselt
4. Finn Nielsen

6
5½
5
4½

Når resultaterne fra de 2 afdelinger
lægges sammen, bliver summa
summarum, at Mogens genvandt
klubmesterskabet (i alt 13 points), mens
Finn sluttede på andenpladsen (11½
points).
Med et nyt navneskilt befinder
vandrepokalen sig altså igen på Thorsager
indtil næste år…😊
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Løgumkloster Byturnering 2019
Favoritsejr i Løgumkloster Byturnering
2019.
Ratingfavoritten Per Hansen (Haderslev)
gjorde næsten rent bord ved kun at afgive
½ point undervejs i de 7 runder. Per blev
således bymester 2019 med 6½ points og
får dermed sit navn på vandrepokalen, der
tæller mange skakspillere, der har drevet
det vidt.
Løgumkloster Byturnering er blevet
afviklet hvert år siden 1971 dog med en
enkelt “uregelmæssighed” i 2002 på grund
af flytning fra efterår (2001) til forår
(2003). Historien vidner om en
arrangørpræstation ud over det
sædvanlige med Vagn Lauritzen som
vedholdende ankermand. Deltagerantal og
-spillestyrke er naturligvis gået op og ned
gennem årene, så man kan sige, at nogle
bymesterskaber har været lidt ”billigere”
end andre, men i år var der dog deltagelse
af 2 stærke mesterspillere samt yderligere
et par spillere rangerende i 1. klasse.

(Tønder, 5½ points) blev nr. 2 og Ejvind
Ambøg (medlem i Vojens fra 1. april 2019,
5 points) blev nr. 3. Ejvinds 2 tabspartier
var netop mod Per og Christian men 5
points var dog nok til en beskeden
ratingfremgang.
Karl Posselt, der efter en katastrofal
holdturnering stillede op med kun 1486
ratingpoints, spillede en god byturnering
og pressede sig ind på 4.-pladsen med 4½
points, en slutrating på 1608 og en
præmie som bedst placerede spiller i
ratinggruppe 2. Øvrige Vojens-spilleres
resultater var ikke noget at råbe hurra for,
men både Gagik Sahakian og Kristine
Kindberg Gejl Jørgensen scorede dog
mindre ratinggevinster. Turneringstabel og
partier kan findes på
turneringshjemmesiden.

Der var i alt 22 deltagere – heriblandt ikke
færre end 9 fra Vojens Skakklub.
Der blev spillet i én Schweizergruppe.
De 3 højst ratede besatte også de øverste
pladser. Per Hansen (6½ points) blev som
nævnt bymester. Christian Karstensen

Vagn Lauritzen giver vandrepokalen med de mange
navne videre til årets bymester – Per Hansen.

Undervejs måtte Per kæmpe for sine
points. Se partiet fra første runde, hvor
han spillede sort mod Karl Posselt, på
næste side.
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Parti fra Løgumkloster Byturnering
Posselt,Karl (1486) - Hansen,Per (2086)
Partiet blev spillet i Øster Højst i 1. runde den 2603-2019.

I en ren Schweizerturnering med kun én,
åben gruppe er der pr. definition stor
styrkeforskel i de første runder. Således
også i dette tilfælde, hvor ratingforskellen
altså var 600. Men i skak kan alt ske – selv
om det ikke sker så tit!
1.f4 d5 2. f3 g4 3.d3 xf3 4.exf3 e6
5.g3 c5 6.c3 e7 7.d4 d6 8. d3 c6
9. c2 h5 10. e3 c7 11. d2 g6
[sikrer kontrol over f5]

12.0–0–0 h4 13.c4

f5

[Alternativt 13...dxc4 14. xc4
med lige spil]

14. xf5 gxf5 15. b1

d7 15. b1

d7 16.c5 e7

[Eller 16... f8 17. b3 med lige spil]

17. b3
[17.g4 0–0–0 er også en mulighed, måske med
lille fordel til hvid]

17...0–0–0 18. c1 dg8 19. dg1 hxg3
20.hxg3 d8
[Her var jeg ikke glad for udsigten til
20... xh1!? 21. xh1 xg3 , men Per valgte en
anden vej ]

21. f2 g6 22. h2 gh6 23. gh1
24. d3 f6

f8

[Hvem bryder sig om at have en garderet
modstanderspringer placeret på e5!]

25. g2 g7 26. xh6 xh6 27. xh6
xh6 28. g1 g6 29. h2 f8 30. e3
g7 31.b4 e5 32. c1 h6 33. b2
g7 34. b3 d8 35.a4 e8
[meget bedre ser 35...e4!? ud. – efterfulgt af
36. e1 c7 med lige spil]

36.fxe5 fxe5 37. g5+
f7??

c8 38. h7

[En graverende fejl. Dobbelttruslen skulle i
stedet være afværget med 38... f8, selvom

39.dxe5 xe5 40. xe5 xe5 41. e7 er
fordelagtigt for Hvid]

39. xe5?
[Desværre griber jeg ikke den klare gevinst
med 39. h6 og officersgevinst]

39... xe5 40.dxe5 d4+ 41. b2
[Bedre er 41. a3!? d3 42.a5 ]

41...d3=
[Så slap Sort af krogen]

42. f6
[Nu er det for sent at høste officersgevinsten
på grund af Sorts indtrængen i stillingen med
Dronningen]

42... c4! 43. xf5+
xb4+ 45. c1??

c7 44. xg7

[En frygtelig fejl, der gør det meget lettere for
Sort. Bedre var 45. a2 xa4+ 46. b2 b4+
47. a2 c4+ 48. b2 c2+ 49. a1 c1+
50. a2 c4+ 51. b2 c2+ 52. a1 c1+
53. a2 c4]
Resten af partiet er ren deroute for mig, hvor
jeg flere gange vælger Kongetræk, der ikke
levner remischancer i et parti, hvor jeg fejlede
i det afgørende øjeblik, hvor gevinstchancen
bød sig.

45... c3+ 46. b1 c2+ 47. a1=
xa4+ 48. b2 d4+ 49. b3
[49. b1 b4+ 50. a2 a4+ 51. b2 d4+
52. b1 b4+ 53. a2 a4+ 54. b2=]

49... d5+ 50. c3??
[50. b2 d2 51. f8

d4+ 52. a2 ]

50...d2–+ 51. f8
[51. f8 giver stadig Hvid en lille chance
51...d1 52. e7+ d7 53. xd7+ xd7 54.f4–+]

51...d1 +
[Et smukt og afgørende træk, der ikke levner
Hvid nogen redning fra matten]

52. b4
b2+

d4+ 53. a3

[54... b2+ 55. a4
55. a4 b2#]

a1+ 54. b4

a2+ 56. b4 a5#; 54... c3+

0–1
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Opgavesiden
Opgaverne er ikke sværere, end at de fleste kan være med. Der er denne gang ingen
løsninger i bladet. Spørg i klubben, hvis du ikke kan finde de rigtige træk

1. Hvid trækker og vinder

4. Sort trækker og vinder

2. Sort trækker og vinder

5. Sort trækker og vinder

3. Sort trækker og vinder

6. Sort trækker og vinder
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Skak-DM 2019

Danmarksmesteren i skak 2019 hedder
Allan Stig Rasmussen. Afgørelsen faldt
først efter en spændende omkamp
mellem Allan og 14-årige Jonas Buhl
Bjerre. D.v.s. der måtte flere omkampe til,
før der kunne kåres en danmarksmester.
Først 2 hurtigskakpartier (20 min. + 5 sek.
pr. træk) derefter 2 lynpartier (3 min. + 2
sek. pr. træk) og til sidst et Armageddonparti, hvor hvids betænkningstid var 6
min., mens sort måtte nøjes med 5. Til
gengæld skulle hvid vinde, mens sort
kunne nøjes med remis. I de første 4
partier vandt begge spillere deres partier
med hvid. Jonas spillede hvid i

Armageddon-partiet, men denne gang
lykkedes det ikke for ham at skabe et
afgørende angreb. I stedet blev han
presset både i stilling og tid og til sidst
måtte han opgive. Sidste år sluttede han
på en delt 2.-3.-plads, men var dog ikke så
tæt på DM-titlen som i år, men han har
unægtelig fremtiden for sig – og så kan
trøste sig med den flotte GM-norm, han
scorede undervejs i turneringen. Allan og
Jonas scorede hver 6½ i turneringen, mens
Jesper Thybo og Sune Berg Hansen fulgte
efter på 3.-4.-pladserne med hver 6
points.
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Champions Battle og andre ekstraordinære skakarrangementer i Danmark

https://www.altomskak.dk/

Champions Battle den 22. maj blev et flot
propagandaarrangement for skakspillet i
Cirkusbygningen i København.
Verdensmester Magnus Carlsen viste sit
uovervindelig på skakbrættet, uanset om
det gjaldt simultanopvisningen mod 24
modstandere eller udfordringsmatchen
over 2 hurtigpartier mod Jonas Buhl
Bjerre. Peter Lund Madsens interview med
Carlsen var også ganske interessant, og
det var absolut en spændende og
underholdende aften. For interesserede,
der ikke kunne være med i
Cirkusbygningen var der livestreaming
med gode kommentatorer. Videoer fra
aftenen kan findes på YouTube (f.eks.
https://www.youtube.com/watch?v=Vwn
4aE7DtAc) og alle aftenens 26 partier kan
stadig findes og gennemspilles på
chess24.com.
Udover dette helt enestående
arrangement har der også været
”anderledes” skakarrangementer som led i
DSU´s imagekampagne. Man kan finde
videoer fra arrangementerne på
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Holdturneringen 2018-19
Efter Vojens skakklubs oprykning til
Mesterrække 2 i Sydjysk Hovedkreds´
holdturnering begyndte det lovende med
de første kampe på 8-mandsholdet i
sæsonen 2018-19. Selv uden sidste
sæsons klubmester Martin Møller
lykkedes det at få en smal sejr over Ribe i
første runde. Uafgjort mod Stouby i anden
runde var også et godt resultat. 8½
brætpoints og 3 matchpoints efter 2
runder var mere end godkendt. Siden gik
det imidlertid jævnt ned ad bakke. Et
knebent nederlag til Esbjerg og så et
større (2½-5½) til forhåndsfavoritterne fra
Gråsten. Endnu et smalt nederlag til
Kolding, hvorefter Vojens rykkede ned på
næstsidstepladsen i gruppen.
Dermed var der lagt op til en spændende
afslutning blandt mange hold, der lå tæt –
nærmest kun med undtagelse af Gråsten,
der havde konsolideret sin topplacering.
I næstsidste runde (25-02-2019) blev det
igen til uafgjort – denne gang mod NørreNørre-Snede

Vojens

Res.

1 John Engstrøm

Mogens K. Larsson

½-½

2 Knud Erik Andersen

Benny Christensen

½-½

3 Jesper Hegaard Thomsen

Finn Nielsen

0-1

4 Henning Jensen

Jesper Kallesen

1-0

5 Elias Meldgaard

Karl Posselt

1-0

6 Benny Terndrup

Morten Jessen

1-0

7 Erik Pedersen

Gagik Sahakian

0-1

8 Bjarne Sonberg

Emil Baltzer

0-1

4

Snede.

Maksimalt pres på Emil Betzer, der i det sidst
afsluttede parti i Nørre Snede sikrede Vojens
uafgjort 4-4.

Ved den samlede afslutning i Ribe (10-032019) mødtes Vojens og Fredericia – de 2
mest udsatte nedrykningskandidater.
Vojens dog med den store fordel at være
2½ points foran Fredericia. Men ak og ve!
Vojens gik fuldstændig ned og scorede kun
1½ points, og Fredericia reddede sig i
rækken, mens Vojens må ned.
Vojens

Fredericia

Res.

1 Mogens K. Larsson

Lasse Nielsen

0-1

2 Benny Christensen

1-0

3 Finn Nielsen

Brian Michael
Hamann
Artur Grzych

4 Jesper Kallesen

Claus Marcussen

0-1

5 Karl Posselt

Thor Wind Andersen

0-1

6 Morten Jessen

Jon Lykke Davidsen

½-½

7 Kresten Beck

Jon Thuesen

0-1

8 Emil Baltzer

Jan Skov

0-1

1½

6½

4
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Det viste sig endda, da røgen fra sidste
runde havde lagt sig, at et enkelt point
mere kunne have sikret Vojens yderligere
en sæson i rækken.

Øvrige resultater
Der blev i sæsonen 2018-19 spillet med
fælles forrunder for 4-mandshold. Efter jul
skete der derefter inddeling af holdene i
A- og B-rækker.
De 2 B-rækker blev vundet af henholdsvis
Vamdrup og Jerne 2, mens begge Arækker blev vundet af hold fra
Skakklubben Springeren.
Springeren har dermed kvalificeret sig til
deltagelse i M2 i næste sæson.

Her er det hele afgjort i sidste-runde-matchen
mellem Vojens og Fredericia den 10-03-2019.

En bitter pille at sluge, så meget mere som
der undervejs i adskillige situationer var
grundlag for yderligere et halvt eller et
helt point ved større koldblodighed. Men
de øvrige holds større erfaring i rækken
gjorde nok udslaget. Nu må vi op på
hesten igen. Vi har i det mindste fået
konstateret, at styrkeforskellen fra Arækken til Mesterrække 2 ikke er
uoverstigelig.
Slutstillingen i Mesterrække 2
# Hold
1 Gråsten 1
2 Esbjerg 2
3 Stouby
4 Kolding 1
5 Fredericia 3
6 Ribe
7 Nørre Snede 1
8 Vojens

Bræt-p.
37
31
29
28
26
24½
24
23½

Match-p.
11
10
6
10
6
4
5
4

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8

M2 blev vundet af Gråsten 1 foran Esbjerg
2. M1 blev vundet af Fredericia 2 foran
Varde 1.
2. Division gruppe 3 blev vundet af
Springeren foran Esbjerg.
1. Division gruppe 2 blev vundet af Nordre
1 foran Fredericia 1. Haderslev sluttede på
næstsidstepladsen.

Foto fra Haderslevs hjemmekamp mod Aalborg 1
den 09-12-2018.

Endelig blev XtraCon Skakligaen – og
dermed DM for hold – vundet suverænt af
Køge foran Skanderborg. Oprykkerne fra
Evans sluttede på sidstepladsen og rykker
ned igen.
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Høtteskak
lørdag den 24. august 2019, kl. 9-ca. 12.
Høtteskakken foregår på fortovet
uden for Rådhuscentret 25 i Vojens,
hvor Nielsens Bageri flytter ind i
denne måned.
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 2018
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