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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

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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Generalforsamling 2020
Der afholdes ordinær generalforsamling
mandag den 17-02-2020 kl. 19.30 i
klublokalet, Danmarksgade 8, Vojens.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Drøftelse og godkendelse af
formandens beretning.
4. Aflæggelse af regnskab
5. Drøftelse og godkendelse af regnskab
6. Næste års arbejde
7. Indkomne forslag
8. Næste års budget, herunder
fastsættelse af kontingent
9. Valg.
I lige år vælges formand, 1 bestyrelsessuppleant
og 1 revisor. Valgene gælder for 2 år.

nyheder. Vi tager de dårlige først:
1) Vores oprykning til Mesterrække 2 i
Sydjysk Hovedkreds´ holdturnering blev
en kort fornøjelse, idet vi sluttede på
sidstepladsen – og dermed
nedrykningspladsen.
2) Den sidste af vore sponsorer – Stine &
Holmberg – har lukket butikken i Vojens,
så vore klubtrøjer med påtryk er nu
blevet lidt uaktuelle.
Dernæst de gode:
3) I modsætning til så mange andre
klubber i Hovedkredsen er det igen
lykkedes at fastholde medlemstallet og
tiltrække nye medlemmer. Vi har p.t.
17 medlemmer, der er indmeldt i DSU
samt yderligere 7 børn i vores
skakskole.

10. Eventuelt.

Formandsberetning 2019-20
Beretningen dækker perioden siden sidste
års generalforsamling den 18-02-2019.
Vi er kun 3 medlemmer i bestyrelsen,
nemlig Ole, Mogens og Karl. Den daglige
drift har kørt med uændret
arbejdsfordeling, og vi har i det forløbne
år klaret de nødvendige aftaler uden at
holde formelle bestyrelsesmøder.
Jeg kan passende indlede beretningen
med et par gode og et par dårlige

4) Et medlem har foræret klubben en
større samling af skakmateriel, så vi nu
er rigtig godt kørende, hvad det angår.
Tak for det!
Med en lille bestyrelse er der nok at gøre
med de tilbagevendende opgaver. Det
gælder tilrettelæggelse af sæsonstart,
Høtteskak, undervisning i skakskolen,
kaffebrygning, regnskabsføring, klub- og
holdturnering samt juleturneringen som
afdeling af SydGrandPrix mellem jul og
nytår. Desuden er redaktion af
hjemmeside og Facebookside samt
levering af skakstof til lokalpressen en
løbende opgave, der både skal tjene til at
servicere nuværende medlemmer og
forhåbentlig at rekruttere nye.
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Alle disse opgaver er desværre med til at
begrænse energien til nytænkning og
lysten til at sætte nye skibe i søen, selv om
der også er behov for at udvikle klubben for at bevare den.
Holdturneringen 2018-19
Som nævnt i indledningen blev sidste
sæsons holdturnering en trist historie for
Vojens Skakklub.
Efter oprykning i 2017-18 til Mesterrække
2 var vi godt klar over, at det ville blive
svært at mønstre et 8-mandshold, som
kunne matche de øvrige, homogene
mandskaber, der i de fleste tilfælde havde
spillet i Mesterrækken i adskillige år. Det
begyndte godt i første runde, hvor Ribe
blev besejret 4½-3½ på hjemmebane. Ude
mod Stouby så det skidt ud undervejs,
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.

Modet blev genvundet efter uafgjort mod
Nr. Snede, men ved det samlede stævne i
Ribe i sidste og afgørende runde gik det
helt galt med et 1½-6½ nederlag til
Fredericia. Dermed sluttede Vojens med ½
point mindre end Nr. Snede – og
nedrykning til A-rækken.
Set i bakspejlet var der adskillige partier
undervejs, hvor vi burde have scoret
tilstrækkeligt med hele og halve points til
at sikre forbliven i rækken.
Påskelyn i Løgumkloster
I den traditionsrige Påskelyn-turnering i
Løgumkloster var der i 2019 ingen
deltagelse fra Vojens, der ellers leverer
mange deltagere til Byturneringen samme
sted.

Påskelyn i Løgumkloster (Ø. Højst) 2019

DM i Svendborg i Påsken 2019
Heller ikke i ”Påsketurneringen” var der i
år deltagere fra Vojens Skakklub.

Jesper misser gevinsten i matchen mod Esbjerg.
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Pokalturneringen for hold 2019
Sydjysk Hovedkreds var den 7. april 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.

som en 7 runders Schweizerturnering. Her
tog Mogens igen en topplacering med 6.
points, mens Benny Christensen og Karl
Posselt denne gang kom ind som nr. 2 og
3. Finn blev dermed henvist til 4.-pladsen,
og dermed var endnu et klubmesterskab
til Mogens en realitet.

Løgumkloster Byturnering 2019

Det lykkedes desværre ikke for Vojens
Skakklub at samle et 4-mandshold til
denne søndag i april.
Klubturneringen 2018-19
I klubturneringen i efteråret 2018 var det
ikke længere klubbens tidligere medlem
Martin Møller, der var Mogens Larssons
værste konkurrent. Til gengæld meldte
Finn Nielsen sig ind i kampen om
klubmesterskabet igen. Der var 10
deltagere, og turneringen blev spillet som
en 9 runders alle-mod-alle. Finn og
Mogens afgav hver 2 points (1 nederlag og
2 remisser) og sluttede lige med 7 points.
I foråret 2019 var vi oppe på hele 14
deltagere, og turneringen blev afviklet

Turneringen havde i år i alt 22 deltagere,
som spillede 7 runder i en
Schweizerturnering.
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. Undervejs måtte Per dog kæmpe
for sine points – bl.a. med sort mod Karl
Posselt i første runde, hvor han klarede sig
ud af alle vanskeligheder ved at forvandle
en fribonde til en Springer i slutspillet.
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.
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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.
I 2019 var der ikke færre end 9 fra Vojens
Skakklub, når vi medregner Ejvind Ambøg,
der skiftede klub pr. 1. april - lige omkring
turneringsstart.

Ny sæson 2019-20
Økonomien for Vojens Høtte har i nogle år
været vanskelig, og en kort overgang var
der tvivl om, hvorvidt Vojens Høtte kunne
fortsætte. Det gjorde den imidlertid, og
byfesten er dermed fortsat startskuddet til
en ny sæson i Vojens Skakklub – med
første klubaften mandag i uge 35!

De 3 højst ratede besatte også de øverste
pladser. Per Hansen (6½ points) blev som
nævnt bymester. Christian Karstensen
(Tønder, 5½ points) blev nr. 2 og Ejvind
Ambøg (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.

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

Høtteskak 24-08-2019

Klar til Høtteskak 2019
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I løbet af 2019 måtte Vojens Skakklubs
sponsor, tøj- og skoforretningen Stine og
Holmberg, desværre lukke. Nielsens bageri
rykkede ind i lokalerne og efterlod derfor
en ledig butik andetsteds i Rådhuscentret,
hvor vi så i stedet kunne holde vores
propagandaarrangementet med
fortovsskak på ”Høttelørdag”. Igen i 2019
var vejret med os, og vi kunne klare dagen
uden regn (og bøvl med pavilloner). Som
sædvanlig var der aktivitet ved bordene,
som blev søgt af både skakspillende og
nysgerrige borgere.

Livlig Høttelørdag (24-08-2019)

Juniorskak – Vojens Skakskole
Antallet af deltagere i aktiviteterne i
Vojens Skakskole hver mandag kl. 18-19
har ligget nogenlunde stabilt i flere år. Det
betyder dog ikke, at det er de samme
børn, der kommer år efter år. Der er
desværre ret stor udskiftning fra sæson til
sæson, hvorfor der hele tiden er både
begyndere og let øvede i flokken. Lige nu
er der 7 børn/unge, der kommer
regelmæssigt i skakskolen. Der er både
aldersforskelle, styrkeforskelle og forskel

på ambitionsniveauet, men
skakundervisningen er et nødvendigt
tilbud i bestræbelserne på at sikre
klubbens fremtid.
Skoleskak
Den 23.-24. oktober 2019 var ca. 350
skolebørn fra 3.-4.-5.-6. klasser i Haderslev
kommune samlet til et par fantastiske
skakdage på Sct. Severin Skole i Haderslev.

Det er tredje gang, et sådant arrangement
afvikles, og det bliver større og større. I år
blev grænsen nået, medmindre man går
ud for at finde meget større lokaler.
Spillestyrken er ikke lige stor hos alle
børnene, men entusiasmen fejler ikke
noget, og det sociale – at man lærer nye
kammerater at kende – spiller også en stor
rolle. Alle ca. 60 gruppevindere blev
efterfølgende inviteret til et finalestævne
på Favrdalskolen den 4. november. Herfra
kvalificerede vinderen af hver årgang –
altså 1 fra henholdsvis 3., 4., 5. og 6. klasse
– sig til DM i skoleskak, der blev afholdt i
Ollerup den 22.-24. november. Eneste
aber dabei set med Vojens-briller var, at
Bregnbjergskolen kom for sent med deres
tilmelding, så der blev ikke plads til dem.
Fra den tidligere Vojens kommune var der
deltagelse fra skolerne i Over Jerstal,
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Nustrup og Sommersted.
Arrangementet bliver gentaget i 2020, og
udover skoleskaklærere fra de enkelte
skoler bidrager også de lokale skakklubber
i Vojens og Haderslev med voksne
turneringsledere og hjælpere – i år Kai
Bjørnskov, Per Hansen og Karl Posselt.

Et fantastisk skue for enhver skakinteresseret:
Kantinen på Sct. Severin Skole fyldt til
bristepunktet med skakspillende børn

Bregnbjergskolen deltager hvert år i
Skolernes Skakdag, og det er mit håb, at
skolen tilmelder sig
kommunemesterskaberne i 2020, så flere
elever fra skolen efterfølgende får lyst til
at afprøve talentet i Vojens Skakklub.
Syd Grand Prix
Vojens Skakklub var igen i 2018-19 en
flittig leverandør af deltagere til
SydGrandPrix-hurtigskakturneringerne i
Hovedkredsen. I alt 8 medlemmer deltog i
én eller flere afdelinger. Der var til slut
sæson (Karl Posselt blev nr. 4). I 3. klasse
blev Morten Jessen nr. 4. I 4. klasse blev
Magnus Tofthøj Iversen nr. 4 og Anatolii
Pershuta nr. 5. I skoleskakgruppen blev
Oleksandr Pershuta en suveræn vinder,
mens Lucka Enemark fra Vojens Skakskole
fik sin turneringsdebut i samme gruppe.

I sæsonen 2019-20 har vi knap så mange
”faste” med, men Jesper, Karl og Benny er
fortsat flittige deltagere, lige som Morten,
Ejvind Ambøg, Oleksandr, Ole Harbo og
Victor Süberkrüb fra skakskolen også har
været med i én eller flere afdelinger.
Vojens Juleturnering 2019

Turneringsvinder Søren Brautsch i forgrunden tv.
spiller her mod Gabor Erdodi i Vojens
Juleturnering 2019.

Søren Brautsch (der bor i Vojens) har i
flere år været et sikkert førstebræt på
Haderslev Skakklubs divisionshold, men i
øjeblikket holder han skakpause. Derfor
var det en lille, men positiv overraskelse,
at han dukkede op som deltager i
mesterklassen i Vojens Juleturnering (SGP5) den 28. december. Han var dagens højst
ratede mesterspiller, og lagde ud med 4
pinde, hvorefter han blev mere fredelig og
tog remis mod nærmeste modstander Kim
Skaanning. 4 sejre og remisser i de 3 sidste
runder var nok til turneringsejren.
Turneringen havde 60 deltagere – på
niveau med sidste år, så interessen for at
spille skak i juleferien er intakt.
Gruppevinderne i de øvrige klasser blev
Martin Møller (Aalborg, tidligere Vojens),
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Thor Wind Andersen (Fredericia) og
Tommy Hansen (Springeren Kolding).
Skoleskakgruppen blev i sidste øjeblik
skæmmet af 3 afbud, så der kun var 5
deltagere, der så spillede dobbeltrunde.
Her blev Benjamin Bonde (Haderslev) en
suveræn vinder med maksimumpoints.

at træde ind i rækken. Det takkede vi ja til.
Måske var det for dristigt. I hvert fald er
holdet igen i år dumpet ned på
sidstepladsen inden de sidste 2 runder.
I de fleste holdkampe har vi efterfølgende
kunnet ærgre os over både nogle hele og
halve points, som vi burde have haft (men
ikke fik)!
Klubturneringen – sæson 2019-20
Klubturneringen har i denne sæson 14
deltagere. Det gælder både i efteråret
2019 og foråret 2020. Det er meget
tilfredsstillende, når det sammenholdes
med klubbens samlede medlemstal.
I efterårsafdelingen af turneringen
sluttede Mogens Larsson og Ejvind Ambøg
helt lige i toppen med hver 5½ points og
samme korrektion. Forårsturneringen er
endnu ganske ny, men det bliver
spændende at se, om de to følges lige så
jævnbyrdigt ad i de kommende runder –
og hvor det samlede klubmesterskab
2019-20 ender.

Billedtekst: Benjamin Bonde blev suveræn vinder
af Skoleskakgruppen.

Andre turneringer

Der er meget arbejde forbundet med
turneringen, men i kraft af gode frivillige
hjælpere i køkkenet (Vibse og Ole) har
turneringen de seneste år givet overskud
til klubkassen.

Medlemskabet af Vojens Skakklub og
dermed Dansk Skak Union giver mulighed
for at spille med i alle de turneringer, man
kan overkomme. Ejvind Ambøg er én af de
flittige. Han deltog i efteråret 2019 i
Gråsten-Alssund Slotsturnering, hvor han
genvandt sit mesterskab fra 2018. Jesper
Kallesen deltog også og blev nr. 4 i
Basisgruppe 2. I sidste uge (2020:07)
deltog Ejvind desuden i 50+ ved SeniorDM i Løgumkloster.

Holdturneringen 2019-20
Da Holdturneringen for 2019-20 skulle
planlægges, trak ét af holdene i
Mesterrække 2 sig, og Vojens fik tilbud om
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Markedsføring og rekruttering
Som nævnt i begyndelsen af beretningen
er det i 2018 lykkedes at fastholde
medlemstallet og tiltrække nye
medlemmer. Desværre er det ikke
ensbetydende med en nettoforøgelse af
medlemstallet, for vi har også haft frafald.
Men vi arbejder fortsat på at blive flere –
og vil gerne ved samme lejlighed bremse
stigningen i gennemsnitsalderen i
medlemskredsen.

Resten af det, der skal til for at skabe en
god klubkultur, er det op til medlemmerne
at levere. Jeg synes, der hersker en god
ånd i klubben. Der er god tilslutning på
klubaftnerne, og de fleste er aktive
deltagere i klubturnering og holdturnering
(eller klar som reserver). Der er også en
forståelse af, at vi skal tage godt imod nye
medlemmer, så vi fortsat har interessante
modstandere på den anden side af
brættet. Vi vil gerne være flere for at sikre
klubbens fremtid, men vi er ikke en klub i
krise.

Sydjysk Hovedkreds
Holdturneringen. Der var udarbejdet en
række forslag til gennemgribende
ændringer af Holdturneringsstrukturen,
men de blev næsten alle forkastet på
Hovedkredsens generalforsamling i Vejen
den 23. marts 2019. I sidste ende var der
tilfredshed med tingenes tilstand. Det er
dog heller ikke uden udfordringer at
fortsætte med den hidtidige struktur, når
antallet af hold er vigende.
Pokalturneringen den 7. april 2019 har jeg
nævnt tidligere i min beretning.
Årsmøde. Næste generalforsamling i
Sydjysk Hovedkreds finder sted i Vejen
lørdag den 28. marts 2020. Alle
medlemmer er velkomne.
Klubliv
Vojens Skakklub er begunstiget af gode
lokaleforhold (tak til Haderslev
Kommune), egnet materiel i rigelige
mængder og en robust økonomi.

Noget af det, vi kan blive bedre til, er at
sætte gang i aktiviteter, der kan gøre os
bedre/stærkere som skakspillere. Det
kunne f.eks. ske med 20 minutters
gennemgang af et parti, inspiration til
åbningen eller slutspilteknik, eller… som
indledning til hver klubaften eller på
aftner, hvor der ikke er turneringsrunder
eller holdturnering.
Men bortset fra det synes jeg, vi har en
velfungerende klub med god aktivitet og
synlighed i lokalområdet.
Tak til jer alle for det – og en særlig tak til
de andre bestyrelsesmedlemmer og de
frivillige, der hjælper i forbindelse med
juleturneringen.
/Karl Posselt, 16-02-2020.
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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. Hvid trækker og vinder

2. Sort trækker og vinder

5. Sort trækker og vinder

3. Hvid trækker og vinder

6. Sort trækker og vinder
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Holdturneringen 2019-20

Afgørende blev til sidst Ejvinds og Bennys
partier. Begge kæmpede i gode stillinger,
men Ribe-folkene forsvarede sig så godt,
at begge partier sluttede remis. Dermed
var en ærgerlig og lidt for stor sejr til Ribe
på 3-5 en realitet.

3-5-nederlag til Ribe i første runde i
holdturneringens Mesterrække 2.
1. runde i sæsonens holdturnering (28-102019) foregik på hjemmebane mod Ribe.
Et gennemgående lidt stærkere mandskab
med divisionserfaring. I sidste sæson
vandt vi knebent over Ribe i en knap så
stærk opstilling. Denne gang blev det en
lige så spændende match med
jævnbyrdige partier, der dog i lidt for
mange tilfælde tippede over til Ribes
fordel.
Jesper og Karl indgik remisaftaler på et
tidspunkt, hvor alt stadig så fornuftigt ud.
Lige stillinger de fleste steder og udsigt til
mindst ét matchpoint. Efterhånden gik
luften dog af ballonen.
Mogens tabte, og Finn stod til tab, mens
Emil sikkert spillede sig til en klar
gevinststilling.
Morten havde skaffede sig ligeledes en
chancerig stilling, men formøblede
fordelen og opgav på et tidspunkt, hvor
han havde fået Kongen på komedie ude på
brættet. Han opgav i en stilling, hvor han
kunne have udfordret modstanderen til at
finde gevinsten, men objektivt set var
stillingen tabt på dette tidspunkt.

Benny spiller på gevinst, men må til sidst tage til takke
med remis.

2½-5½ nederlag til Fredericia.
Vojens blev kørt over af skaktoget fra
Fredericia i mandagens holdkamp (18-112019) i Mesterrække 2. Resultatet lød på
et 2½-5½ nederlag efter en match, der
desværre aldrig blev rigtig spændende.
Benny Christensen holder skakpause i
øjeblikket, så med et svækket hold og et
par uoplagte spillere, der havde svært ved
at koncentrere sig, blev opgaven for
vanskelig mod Fredericia 2, der stillede
med en frisk sejr over Stouby i første
runde og et meget homogent hold. der
især satser på points på de nederste
brætter.
Jesper Kallesen kom hurtigt galt af sted på
bræt 4 mod Fredericias formand Claus
Marcussen. Helt galt blev det efter træk
19, hvor f4 kunne besvares med exf3 e.p.
Så var det parti afgjort.
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Der blev rettet op, da Thor Wind Andersen
begik en grov fejl med 19. h4, hvorefter
Finn helt gratis kunne slå bonden på g3 og
afgøre partiet i ganske få yderligere træk.
Morten Jessen ventede for længe med at
få udviklet Sg1 og sørget for sin rokade –
og så blev der ballade!
Palle Gejl Jørgensen på bræt 8 satte en
kvalitet til og tabte derefter partiet uden
reelt modspil. Lidt mere oplivende var det,
at Emil Baltzer indgik en remisaftale på
bræt 7. Dog muligvis i en stilling med gode
gevinstchancer.
Karl Posselt blev i åbningen udsat for et
officersoffer på f7. Det gav spekulationer
og tidsforbrug, og i første omgang turde
han ikke slå til. Det kunne han ifølge Fritz
roligt have gjort! Modstanderen fortsatte
heldigvis helt ufarligt, hvorefter Karl først
garderede sig mod et eventuelt farligt
Kongeangreb og derefter indkasserede
officeren for bonden. Siden lykkedes det
yderligere at Springergafle sig til en
kvalitet. Modstanderen strittede længe
godt imod, men partiet var naturligvis
afgjort ved blot nogenlunde korrekt spil.
På bræt 2 kom Ejvind Ambøg aldrig rigtig
op at flyve. Modstanderen spillede
utraditionelt, men lykkedes til sidst med at
komme igennem med afgørende angreb
på Dronningefløjen.
Sidste parti var bræt 1, hvor Mogens
Larsson brugte en masse tid på at få en
stilling, der med en dårlig Løber nok var i
underkanten, men længe så det ud til, at

han kunne holde remis. Modstanderen
nørklede imidlertid videre og fik held med
at tiltuske sig et helt point, I mellemtiden
var det blevet så sent, at alarmen i
Danmarksgade 8 gav lyd!
Esbjerg – Vojens 5½-2½
Tirsdag den 3. december 2019 spillede
Vojens på udebane mod Esbjerg 2 i
Mesterrække 2. Med afbud på bræt 1 og
skakpause til vores sædvanlige bræt 4 var
det et lettere vingeskudt Vojenshold, der
kørte til Esbjerg. Det lykkedes da også kun
at skrabe 2½ points sammen, og det var
faktisk lidt bedre end forventet af Dr. Elo.
Selv om Ejvind Ambøg, Finn Nielsen og
Jesper Kallesen var rykket en plads op,
klarede de sig helt fortrinligt med en flot
sejr til Ejvind, revanche til Jesper for sidste
års nederlag til samme modstander og
remis til Finn.
På alle 5 nederste brætter blev det
imidlertid til nederlag.
Emil kom hurtigt bagud med et par bønder
og Kresten fik ikke alle brikker med i spil,
men i stedet Kongen på komedie.
Karl holdt længe stand og havde
remischancer, der blev misset i sidste fase.
Derimod så det fint ud på bræt 8 hos Ole
Harbo, der imidlertid forspildte
gevinstchancen.
Tilsvarende burde Morten også have
skaffet et point på bræt 5, men efter
ombytning af 2 træk, gik det også galt f
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ham.
Kolding – Vojens 7-1
Av, av, av! Vi gjorde vort bedste, men det
var langtfra godt nok mod topholdet fra
Kolding Skakklub, der i 4. runde (13-012020) vandt med ikke mindre end 7-1 over
Vojens i Mesterrække 2. Vojensholdet, der
frivilligt blev rykket op i M2 efter at være
rykket ned i sæsonen 2018-19 mangler
tilsyneladende den robusthed og bredde,
der kræves i Mesterrækken. Efter et par
timer stod det 4-0, hvorefter det var svært
at fastholde optimismen. Koldings sejr var
utvivlsomt for stor. De 2 remisser til Ejvind
Ambøg og Emil Baltzer burde være blevet
til hele point, og Karl Posselt forsømte at
slå til i det afgørende øjeblik, hvor en sejr
faktisk var inden for rækkevidde. Med den
nuværende isolerede bundplacering bliver
det for alvor svært for Vojens at få kontakt
med de andre hold i gruppen.

så kunne sejre til Jesper Kallesen og Karl
Posselt samt remisser til Benny
Christensen og Morten Jessen ikke rette
op. Vojens ligger på sidstepladsen i
Mesterrække-2 med 2 points op til Nr.
Snede på næstsidstepladsen.
Man siger: Tabellen lyver aldrig. Det er
ikke særligt opmuntrende i dette tilfælde.
# Hold
1
2

Kolding
Ribe

3 Fredericia
3
4

Esbjerg 2

5½ 5½ 7
5 6 7

5 5
6 8

4½
7

4½ 5½ 4½

Stouby

5
2

6

3

3½ 3
5 1

2
Vojens

5½
1

3

4

4 3

4
5 1
4½
7 2

4 5
6 3

2 5

2½ 3½
3 4
2½ 2½

3
1
1

MP

P

27

9 1

23½

9 2

23

9 3

5

22½

7 4

20½

4 5

17½

2 6

14

0 7

12

0 8

8 4

8

7 1

3½ 2½ 5
3 2 4

BP

2

2½ 5½ 3½

4

2

5
4

4
1

8 3

3
7

3

7 Nørre
Snede
8

5
8

1 6

5 Springeren
3
6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
4
7 5
8 2
3 6

6

8

3
6 5
3

7

Vojens – Stouby 3-5
Det blev til endnu et nederlag i
mandagens (27-01-2020) holdkamp mod
Stouby. Matchen sluttede 3-5, og dermed
blev chancen for at undgå nedrykning
yderligere formindsket for Vojens. I sidste
sæson spillede vi uafgjort 4-4 i Stouby. da
var det de øverste brætter, der reddede
det ene matchpoint. I år var der nederlag
på de øverste 3 brætter (og på bræt 8), og

Nu resterer 2 runder, hvor Vojens skal
møde Springeren (25. februar 2020) og Nr.
Snede (8. marts 2020). Der skal kæmpes –
og måske kan vi komme med på et afbud
igen til næste år 😊.
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Østerby Ambøg,Ejvind - Maegaard
Nielsen,Claus [C00]
Slotsturneringen 2019, 09.10.2019
[Kommenteret af Ambøg,Ejvind]

1. f3 d5 2.g3 f6 3. g2 e6 4.0–0 c5 5.d3
[Kongeindisk i forhånden. Et system, jeg har
spillet en del i år. Fordelen er, at det er et
fleksibelt system, hvor det mere handler om
at forstå stillingen end at huske en masse
teoritræk.]
5... e7 6. bd2 0–0 7.e4 dxe4 8.dxe4 c6
9.e5 [Hvid forsøger at skabe overvægt på
kongefløjen og starte et angreb der. Sort
søger sine chancer på dronningefløjen.]

24... b7 25.h6 f5 26.exf6 gxf6 [Sort truer f5,
har hvid forregnet sig? Nej. Takket være
bonden er der plads til en lille kombination]
27. exf6+ xf6 28. xg5+ h8 29. xf6+
xf6 30. xf6 [Med 2 ekstra bønder og en
monsterbonde på h6, er det selvfølgelig
vundet for hvid, men der stadig et arbejde der
skal gøres!]
30... d6 31. e5 f8 32. e4 c6 33. d1 f5
34. xf5 exf5 35. g5 [Sort havde måske
regnet med at kunne hapse den irriterende h6
bonde, men det går ikke pga. Sf7+]

9... d7 10. e1 c7 11. e2 b8 12. f1 b6
[Her var 13. b5 nok at foretrække, hvis sort
alligevel vil fremad på dronningefløjen.]
13. f4 b7 14.c3 fd8 15.h4 [Ofte et
nøgletræk i dette system. I første omgang
skal sort forhindres i at spille Sg6, senere
skal bonden bruges som murbrækker mod
sort konge. Denne bonde kommer til at spille
en afgørende rolle i partiet.]
15... f8 [Nu begynder det at tippe hvids vej.
Da springeren alligevel ikke kan nå til g6,
skulle sort måske forsøge b5 i kapløbet
kongefløj versus dronningefløj. Alternativt Lf8
for at forsøge at forstærke kongens stilling.]
16.h5 h6 17. 1h2 h7 18. g4 g5
19. xg5 [Det virker måske mere oplagt at
spille 19.Sxg5. Men efter 19 hxg5 kommer
løberen forløbeligt ud af spil. Og i den stilling
der opstår er hvids springere fortræffelige. Nu
handler det om at skabe svækkelser og
måske plante en springer på f6.]
19...hxg5 20. e3 e7 21. d2 a5 22.b3
xg2 23. xg2 d7 24. e4 [Alt er ved at
være klar til h-bondens store nummer. Det er
umuligt for sort at undgå h5–h6, hvorefter
hvid udnytter svækkelsen af de sorte felter.]

35... d6 36. e1 [OK, træerne vokser ikke
helt ind i himlen. Her havde simple 36.Txd6
Txd6 37.Sf7+ vundet på stedet. Men jeg var
alt for optaget af at få tårnet op og i flæsket
på den sorte konge. En gang imellem skal
man slå autopiloten fra, og rent faktisk kigge
på stillingen! Heldigvis gør fejlen ingen
forskel.]
36... c8 37. e6 g8 38.f4 b5 39. e7 [og
sort opgav. Th7 mat kan kun undgås ved at
sort smider mere skaktræ i pejsen.]
1–0
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Senior DM 2020 i Løgumkloster
I +50 gruppen skilte to spillere sig klart ud.
Det lå i kortene at mesterskabet skulle
afgøres mellem Poul Rewitz og Mogens
Henrik Thuesen. Da Poul vandt det vigtige
indbyrdes parti i 3. runde, kunne han reelt
ikke trues. Men vinderscoren på 7/7!! er
altid imponerende, ligegyldigt hvem man
møder. Mogens sikrede sig komfortabelt
2. pladsen med 6/7. 3. pladsen gik til Jan
Rosenberg med 4 1/2 point.
Set med en Vojens-vinkel klarede Ejvind
Ambøg sig efter omstændighederne
udmærket. Han sluttede på 3½ points og
holdt sin startrangering som nr. 5 efter
undervejs at have mødt alle 3
topplacerede spillere i gruppen. Selv om
de 3 møder kun resulterede i ½ point,
fastholdt Ejvind stort set sit ratingtal.
Slutstillingen +50:
1. FM Poul Rewitz (2186) - 7 point!
2. Mogens Henrik Thuesen (2203) - 6 point
3. Jan Rosenberg (1865) - 4½ point
4. Palle Skov (1966) - 4 point
5. Ejvind Østerby Ambøg (1875) - 3½ point

Endnu et DM (50+) til Poul Rewitz

I +65 gruppen var der større spænding.
Med 54 deltagere kunne det næsten ikke
være anderledes. Overraskelsen Bjarne
Meldgaard Rasmussen gik alene i spidsen
efter 5 runder. Men han blev stoppet i 6.
runde af Per Holst, der dermed bragte sig
1/2 point foran forfølgerne. En remis i
sidste runde mod John Mortensen betød,
at Per med 5 1/2 point blev en fortjent
Danmarksmester. Han spillede en flot
gang positionel skak og var vist ikke for
alvor i problemer undervejs. 2. pladsen
med 5 point gik til John Mortensen,der
også spillede en fin turnering og forblev
ubesejret. Bjarne Meldgaard Rasmussen
kom også på 5 point og kun en anelse
dårligere korrektion gjorde, at han blev nr.
3. Han kan dog se tilbage på en helt
fantastisk præstation der indbragte over
100 ratingpoint! Nordmanden Aleks
Semakoff scorede også 5 point, men indgik
selvfølgelig ikke i DM konkurrencen. Der
var flere bemærkelsesværdige
præstationer: To af dansk skaks “grand old
men” Børge Pedersen og Jørgen
Hvenekilde (på den anden side af de 80)
scorede begge 4 1/2 point og tabte ikke ét
eneste parti. Yderligere vandt de begge
præmie og rating. Imponerende! Nævnes
skal også turneringens eneste kvindelige
deltager Aase Morling. Hun var lavest
seedet (54), men sluttede 15 pladser
højere. Oveni vandt hun 135 ratingpoint
og en præmie! Også Claus Nørregaard,
Arne Dan Fjorside, Peter Wang, Christian
Gottschalck, Uffe Kallenbach, Lars
Østergård Kristensen og Ole Gjelstrup
sluttede markant over deres seedning og
vandt masser af rating.
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Slutstillingen i +65:
1. Per Holst (2138) - 5½ point
2. John Mortensen (2068) - 5 point –
3. Bjarne Meldgaard Rasmussen (1911) 5 point

Danmarksmester (65+) Per Holst

Turneringsleder Vagn Lauritzen klarede
stort set ene mand – naturligvis sammen
med holdet på Løgumkloster Højskole,
som stod for deltagernes ophold og
forplejning – at få tingene (og deltagerne!)
til at klappe! For 3 år siden var Senior DM
også placeret i Løgumkloster, og der er
ingen tvivl om, at årets deltagere gerne
tilbage en anden gang.

Sydjysk Hovedkreds har fået ny
Facebookside
Bestyrelsen for Sydjysk Hovedkreds
kommunikerer med klubberne bl.a. via
mails til klubformændene. Hovedkredsen
har også en hjemmeside (http://sydjyskhk.dk/). Håbet er naturligvis, at
klubformænd sørger for, at information
fra Hovedkredsen flyder videre til de
enkelte medlemmer – enten direkte eller
ved, at medlemmerne regelmæssigt
klikker sig ind på HK-hjemmesiden.
Men for endnu bedre at få spredt
information til medlemmerne har
bestyrelsen oprettet en Facebookside.
Gå ind på siden og sørg for at ”synes godt
om”, følge og dele siden med dine
skakvenner. Så får du fremover
automatisk ”notifikationer” på din pc eller
telefon, når der er nye opslag på siden.
Adressen er:
https://www.facebook.com/sydjysk.skak/
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Diverse-siden

Løgumkloster Byturnering 2020

Alt om skak – et godt sted at begynde

Turneringen begynder med 1. runde
tirsdag den 31. marts 2020. Der spilles 7
runder til og med den 26. maj.
Skaklejr i sommerferien
Dansk Skak Union arrangerer igen i år en
ugelang skaklejr på Skanderup Efterskole
ved Lunderskov fra søndag d. 5. juli til
lørdag d. 11. juli. Lejren henvender sig til
skakspillere i alderen 8-20 år og har sin
egen hjemmeside (https://skaklejr.dk/),
hvor man også kan tilmelde sig.

Tjek denne hjemmeside
(https://www.altomskak.dk/). Den er
særlig relevant, hvis man er ny klubspiller,
men på siden ligger der også flere end 20
skakvideoer, der henvender sig til
skakspillere på forskellige niveauer.

Skak under åben himmel

Ekstraordinært delegeretmøde i DSU
Dansk Skak Union holdt ekstraordinært
Delegeretmøde i Odense den 12. oktober
2019. Det skete på baggrund af et par
kedelige tilfælde, hvor først
Hovedbestyrelsen og derefter
Delegeretmødet fandt det nødvendigt at
ekskludere 2 medlemmer.

På Den Grønne Plads i Sønderborg (hvor
Brogade og St. Rådhusgade mødes) kan
man se sådanne udendørs skakborde.
Pladsen med bordene er indrettet efter
ønske fra Ungdomsrådet i Sønderborg.
En god idé – for det bliver vel sommer igen
i Danmark.
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Vojens Skakklubs kalender – forår 2020
Uge Ugedag Dato

Aktivitet

02

Mandag 06. januar 2020

Klubaften. Vi begynder året med hyggeskak

03

Mandag 13. januar

4. runde i Holdturneringen. Kolding – Vojens (M2)

04

Mandag 20. januar

Klubturnering. 1. runde

05

Mandag 27. januar

5. runde i Holdturneringen. Vojens - Stouby (M2)

05

Lørdag

SGP-hurtigturnering i Vejle (6. afdeling af SGP-serien)

06

Mandag 03. februar

Klubturnering. 2. runde

07

Mandag 10. februar

Skolernes vinterferie. Ingen juniorskak
Klubaften med hyggeskak m.m.

08

Mandag 17. februar

Generalforsamling i Vojens Skakklub kl. 19.30

09

Mandag 24. februar

Klubturnering. 3. runde

09

Tirsdag 25. februar

6. runde i Holdturneringen. Springeren - Vojens (M2)

10

Mandag 02. marts

Klubturnering. 4. runde

10

Søndag 08. marts

7. runde i Holdturneringen. Vojens - Nørre-Snede (M2)
Spilles som samlet stævne i Fredericia

11

Mandag 09. marts

Klubturnering. 5. runde

11

Lørdag

SGP-hurtigturnering i Esbjerg (sæsonfinale)

12

Mandag 16. marts

Teoriaften og udsatte partier

13

Mandag 23. marts

Klubturnering. 6. runde

14

Mandag 30. marts

Teoriaften og udsatte partier

14

Tirsdag 31. marts

Løgumkloster Byturnering 2020 begynder (1. runde)

15

Mandag 06. april

Klubturnering. 7. runde

16

Mandag 13. april

2. Påskedag – ingen skak

17

Mandag 20. april

Teoriaften og udsatte partier

17

Søndag 26. april

Pokalturnering for 4-mandshold på Sønderskov Slot

18

Mandag 27. april

Sæsonafslutning.

01. februar

14. marts

Derefter sommerpause. Sæsonen 2020-21 begynder mandag den 24. august 2020.
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