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Godt i gang 
 

Ja, vi er kommet godt i gang med den nye sæson.  Der sker noget på skak-brætterne !  

Byturneringen er 4-5 runder henne. Her er Helge Andersen er på vej til at opbygge et 
solidt forspring i mesterskabsklassen, og i basisrækken styrter Jesper Kallesen, Gråsten, 
af sted med lutter gevinster indtil nu.  

Der er afviklet to afdelinger i TønderGrandPrix, og alt er naturligvis helt uklart her.   

Grenzturneringen er også startet, dog kun med første runde. Det er tredje gennemløb, 
og for første gang er der flest med fra Leck. Det er den hidtil stærkeste udgave af turne-
ringen. Nu mangler vi bare næste år at få flere med. 

 

Holdturneringen 2012-13  

ligger umiddelbart foran os, og det tegner spændende.  Klubben har tilmeldt 4 hold. På 
hjemmesiden er der links til styrkeliste og til turneringstabellerne, hvoraf modstander-
holdene fremgår. Kampdatoerne er i skakkalenderen på vor hjemmeside. 

Førsteholdet er tilbage i 2. division og skal forsøge at sikre sig fodfæste i denne sæson. 
Truppen ser således ud:  1. Jens Chr. Lund, 2. Helge Andersen, 3. Kim Homuth, 
4.Christian Karstensen, 5. Michael Neumann, R: Egon Laugesen, 6. Eivind Palm, 7. Niels 

Falsig (H), 8. Erik Damholdt, R: Micha Pudlo, R: Jørn Lassen, 9. Asger Olesen.  

Andetholdet er i A-rækken med følgende normalopstilling: 1. Kaj Elkjær Larsen (H), 2. 
Niels Chr. Nielsen, 3. Richard Knott, 4. Harald Eis, R: Jens Carl Pedersen. Øvrige reserver 
først og fremmest Micha, Jørn og Asger fra førsteholdstruppen.  

Tredjeholdet spiller i B-rækken med følgende trup: 1. Gunnar Svendsen, 2. Edlef Bucka-

Lassen (H), R: Søren Henriksen, 3. Rolf Zömbick, 4. Carl V. Møller. Øvrige reserver er 
først og fremmest Martin og Kristian Lorenzen fra juniorholdet. 

Juniorholdet er med i C-rækken og består i normalopstillingen af  1. Noah Leonivicius 
(Leck), 2.Martin Lorenzen, 3. Kristian Lorenzen, 4. Nicklas Callsen (Leck). Føstereserver 
er Jonathan Laursen og Leck-pigerne Finja og Svenja Dietz.  

 

Senere sker der mere: Lynmesterskabet 10. december, GrenzGrandPrix fra januar, 
lubturneringen fra januar, vor interne pokalturnering med start 19. november, Vester-
egnens skoleskakmesterskab den 16. marts, pokal-hold-turneringen den 4. maj. 

-nf 
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Tillykke til Tønder Skakklub! 
 

Tønder Skakklub fylder 90 år d. 9. november. Klubben blev stiftet ved et møde i 
det gamle Tønderhus, Spikergade 28. Man skulle betale 1 kr. for at blive med-
lem og 2 kroner i kvartalet i kontingent. Det var sandelig andre tider. 

Tønder Skakklub har klaret alle kriser og lever i bedste velgående. Også selvom 
aldersgennemsnittet er lidt højt. I perioder har der sågar været 2 klubber i by-
en. Der blevet stiftet en tysk klub i 1936, den eksisterede et par år. Og i 1939 
kom så en arbejder skakklub til, den blev fusioneret med Tønder Skakklub i 
1960. 

I det gamle Tønder Amt var der dengang flere skakklubber. Sølsted-Visby, El-
lum, Ravsted, Højer-Rudbøl, Skærbæk, Bylderup Bov og Tinglev har haft klub-
ber. Nu er der kun Løgumkloster tilbage foruden Tønder i det gamle amt. 

Mine første forsøg ud i den ædle skakkunst skete i Møgeltønder Skakklub. I 
1964 tog en af mine kammerater, Sten Filskov, initiativ til at danne klubben. Da 
jeg var barn, hørte jeg et par gange skaktræk læst op i radioen. Dora 2 til dora 
4! Jeg forstod ikke et pluk. Nu fik Sten lært mig det grundlæggende i spillet. Si-
den har jeg været fascineret af skak. Det er blevet en livslang ”lidelse”. 

Familien Filskov lagde hus (i Slotsgaden) til klubben. Sten havde allerede den 
gang, som vel 17-årig, usædvanlige organisatoriske evner. Vi spillede hver lør-
dag eftermiddag. På et tidspunkt vil jeg tro, at vi har været mindst 20 aktive. 
Der blev spillet masser af turneringer i klubben og vi deltog i holdturneringerne. 
I sæsonen udkom klubbens blad på 6 sider en gang om ugen til 20 ører pr. styk! 
Det var selvfølgelig Sten, der både skrev og redigere det. Vores egne turnerin-
ger blev grundigt kommenteret og partier analyseret. Der var kommenterede 
stormesterpartier, skakhistorie, opgaver, konkurrencer og partier. Bladet blev 
skrevet på stencils og trykt på en spritduplikator, det var jo længe før compute-
re og kopimaskiner. 

Min hukommelse kan spille mig et puds, men det må ha’ været i vinteren 
64/65, at vi fik besøg ude fra den store skakverden. Kaj Elkjær spillede simultan 
mod os. Han måtte vist afleverede et par points. Jeg tabte, men Sten skrev i 
klubbladet, at jeg gjorde god modstand!  

… forsætter side 7 
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I vinteren/foråret 1965 deltog jeg for første gang i byturneringen i Tønder. I B-
klassen dystede Sten og jeg bl.a. med nu afdøde Jens Olesen. I bededagsferien 
det år stod der så hurtigturnering i Vejlby-Risskov på programmet. Her spillede 
jeg remis mod landsholds-spilleren Sigfred From, jeg havde 3½ af 4 og nåede op 
til første bord, inden jeg fik klø af en svensker. Nu var der ingen vej tilbage! 
Skakken havde taget mig. Da klubben i Møgeltønder et par år senere blev ned-
lagt, meldte jeg mig i Tønder Skakklub. Desværre var der kun 3 af Møgeltønder 
– spillerne, der fortsatte med at spille skak. Sten har i mange år været formand 
for Frederikshavns Skakklub, og modtog meget fortjent Unionens hæderstegn 
for 2 år siden. Karl Posselt har i menneskealder spillet i Vojens Skakklub, også 
mangeårig formand. 

Jeg vil gerne takke Sten Filskov og vennerne fra Møgeltønder Skakklub for at ha’ 
vækket min interesse for dette fantastiske spil. Og jeg vil gerne takke Tønder 
Skakklubs medlemmer for uforglemmelige skakoplevelser gennem alle de man-
ge år. Tillykke til den gamle klub! 

Egon Laugesen  

… forsættelse side 5 

Fra sæsonens første runder i TønderGrandPrix—dyb koncentration som altid. 
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mandag 15. okt. Teori og hængepartier i byturneringen 

lørdag 20. okt. SGP-2 i Haderslev 

mandag 22. okt Holdkamp i B-rækken:  Tønder 3 – Oversø Frørup 

tirsdag 23. okt Holdkamp i A-rækken:  Løgumkloster – Tønder 2 

søndag 28. okt Holdkamp i 2. division: Esbjerg 2 – Tønder 

mandag 29. okt. Tønder Byturnering 6. runde kl 19 

      

torsdag   1. nov TønderGrandPrix3  kl. 19.30. 
# Tilmelding ved fremmøde inden 19.20. 

mandag   5. nov Tønder Byturnering 7. runde kl 19 

fredag   9. nov. Jubilæumsarrangement kl 18 

mandag 12. nov Holdkamp i A-rækken: Tønder 2 – Gråsten 2 

torsdag 15. nov Holdkamp i B-rækken:  Aabenraa – Tønder 3 

søndag 18. nov Holdkamp i 2. division: Tønder – Evans 2, Vejle 

mandag 19. nov 19.00-19.45: Teori 
20.00: Pokalturneringen første runde  
            (lodtrækning 19.45) 

tirsdag 20. nov Grenzturneringen kl. 19: 2. runde i Løgumkloster 

lørdag 24. nov SGP-3 i Ejby 

mandag 26. nov Holdkamp i A-rækken: Bov 3 – Tønder 2 
Holdkamp i B-rækken: Tønder 3 – Alssund 2 

      

lørdag   1  dec Holdkampe i C-rækken for Tønder Junior.  Der spilles i kanti-
nen på Tønder Gymnasium fra kl. 09.30 

søndag   2. dec Holdkamp i 2. division: Haderslev – Tønder 

mandag   3. dec Grenzturneringen kl. 19: 3. runde i Tønder 

torsdag   6. dec TønderGrandPrix4  kl. 19.30.  Tilmelding ved fremmøde 
inden 19.20. 

mandag 10. dec. Tønder Skakklubs Åbne lynturnering kl. 19.30. Tilmelding 
ved ankomst senest 19.20. 

SKAK KALENDEREN 
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mandag 17. dec Julefrokost kl 18 

mandag 24. dec Ingen skak i klublokalet 

fredag 28. dec. SGP-4 i Vojens 

mandag 31. dec. Ingen skak i klublokalet 

      

torsdag   3. jan GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder. 

søndag   6. jan Holdkamp i 2. division: Tønder - Bov  
                  (flyttet efter ønske fra Bov) 

mandag   7. jan Holdkamp i A-rækken:   Tønder 2 – Bov 4 

torsdag 10. jan Holdkamp i B-rækken:   Oversø Frørup – Tønder 3 

mandag 14. jan Klubturneringen 1. runde kl. 19 

tirsdag 15. jan Grenzturneringen kl. 19: 4. runde i Leck 

lørdag 19. jan. SGP-5 i Vejle 

mandag 21. jan Holdkamp i A-rækken: Alssund – Tønder 2   
                   (spilles ved samlet stævne i Bov) 
Holdkamp i B-rækken: Tønder  3 - Aabenraa 

søndag 27. jan Holdkamp i 2. division: Skanderborg 2 – Tønder 

mandag 28. jan Klubturneringen 2. runde kl. 19 

tirsdag 29. jan GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Løgumkloster 

torsdag 31. jan 19.15: 2. runde i Pokalturneringen 
           (lodtrækning kl. 19.10) 

SKAK KALENDEREN 
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Erindringer fra DM 1993 
 

Jeg skrev i forrige nummer, at Tønder Skakklubs 75-års jubilæum bl.a. 

blev fejret med at arrangere DM og med Nis P. Jollmann som primus mo-

tor. 

Tidspunktet er forkert og bygger på en erindringsforskydning (eller tidlig 

demens!). Nis P har korrekset mig og skrevet nedenstående.                  –nf 

 

 

Jeg har "surfet" lidt på klubbens hjemmeside, bl.a. i det historiske og bemærket 
bla. optegnelser omkring DM i 93 

Hvis man ønsker at fremhæve de involverede organisatoriske kræfter, der stod 
bag ved DM, bør man efter min mening udvide beskrivelsen derhen, at den 
overordnede organisering af DM dengang, blev varetaget af en styregruppe 
forud for og under DM af mig selv i tæt samarbejde med Vagn Lauritzen og 
Svend Erik Kramer;  vi arbejdede med projektet i et lille "triumvirat" ca. små 2 
år forud for arrangementet.  

Op til DM blev arbejdet med trykning af DM programmet, salg af annoncer, 
Presse&PR uddelegeret til det fremragende team bestående af Jørn Lassen og 
Egon Laugesen -  ja, og selv Baltser Andersen var meget fremme i skoene i PR 
sammenhæng. 

Kantinen fik hjælp af mange frivillige hænder, medlemmer og deres familier, 
både fra Tønder skakklub og andre klubber i området, fra egne rækker især fa-
milien Ratchke; fra Løgumkloster især Vagn Lauritzens kone Karin og sønnen 
Esben, selv fik jeg overtalt en svigerinde og mand til at give en hånd med, hvor 
der manglede navne på "vagtplanen". Det kunne have været sjovt at have be-
varet indkøbslisten til kantinen fra dengang, (men jeg har ikke gemt noget i mit 
arkiv) men på dag 1 var det overvældende at se bjerget med hele rugbrød, utal-
lige bakker frugt og grønt pålæg, for slet ikke at tale om de mange kasser øl og 
sodavand der blev læsset af ved kantinen, der skulle jo være mad nok til om-
kring 300 mennesker i 4 dage og mange butikker havde jo lukket i påsken.  Var-

(Fortsættes på side 13) 
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me pølser med brød var et ”hit” også dengang og slagter Aabling fra Løgumklo-
ster måtte rykke ud flere gange med nye forsyninger til hot-dog produktionen, 
så der var rimeligt tryk på kedlerne, som det står i min erindring, og da vi sluk-
kede for komfuret, da de sidste skakspillere var draget hjem igen var der mira-
kuløst ikke mange rester tilovers, og så vidt jeg husker lå omsætningen i kanti-
nen på lige over 100.000 kroner med en pænt overskud til fordeling blandt de 
involverede klubber fra, Løgumkloster Leck, som havde givet en hånd med i 
kantinedrift etc, men i øvrigt var DM93 kun muligt igennem et godt samarbejde 
med alle vore naboklubber i området der bidrog med mandskab til den organi-
satoriske afvikling af arrangementet og stillede med kampdommere, turne-
ringsledere og andre hjælpende hænder til praktiske opgaver..  

Det var også mit egentlige første møde med den danske skak-elite blandt skak-
spillere, som vi havde indkvarteret på Abild hotel. Åbningen af DM93 foregik på 
Tønder Rådhus og blev skudt i gang af daværende borgmester Kurt Johannsen, 
og de første runder blev spillet i passende  rammer byrådssalen inden vi flytte-
de ud på Holmeskolen.  Vi havde fået elever fra smedeafdelingen på Tønder 
Tekniske skole til at fremstille en mandshøj springer i pladejern som stod som 
mascot udenfor spillestedet, og som vi havde givet navnet ”Bruno” opkaldt ef-
ter Bruno Madsen der var Tønder kommunes koordinator i forbindelse med 
byens 750-års jubilæum samme år og som vi havde modtaget megen støtte fra 
til arrangementet.  Mødet med Danmarks bedste skakspillere var for mit eget 
vedkommende en blandet oplevelse, Næppe var de første spillere ankommet til 
hotellet før de begyndte at beklage sig over indkvarteringsforhold, og at de selv 
blev bedt om at betale bespisningen på ankomstdagen; i det hele taget havde 
de ”stjerne-nykker” og høje forventninger til de gratis ydelser det følte sig be-
rettiget til og , og kom ret hurtigt til i mine øjne at fremstå som nogle forkælede 
og en smule selv-højtidelige personligheder, der ville have det hele uden at selv 
at skulle betale noget for det - og også helst selv hente billige øl i tyskland og 
tage dem med ind på spillestedet? Så dem blev jeg aldrig rigtig bonkammerater 
med !! 

Lige efter DM husker jeg, at jeg var så skakmættet på alle fronter, at det endte 
med jeg tog en pause og var udmeldt et års tid tror jeg :o( , en lidt kedelig kon-
sekvens, men det billede klubben gav mig som påskønnelse af indsatsen (en 
Gideonsen Hansen akvarel med motiv fra Tønder torv) hænger stadig på en hæ-
dersplads i stuen ! 

Nis P. Jollmann  

(Fortsat fra side 11) 
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Tilbageblik………….…..       
på gamle Skaknyt og tiden dengang 
 

Skaknyt havde fået ny redaktør, Jørn Lassen, som i en leder varslede både fornyelse og 
kontinuitet. Dette nummer udkom kun godt en måned efter nummer 40, og der var 
derfor ikke voldsomt mange nyheder.  

Byturneringen 1987  blev for en sjælden gangs skyld afviklet uden deltagelse af 
Egon Laugesen og Kaj Elkjær Larsen, men den var alligevel stærkt besat. Der var 32 del-
tagere.  

Forhåndsfavoritter var Jens Chr. Lund (dengang Tinglev/Åbenrå), Uffe Leisner og Ole Bo 
Andersen (nytilgang fra Aars) – men efter de første 4 runder lå Niels Falsig i front med 
maximum 4 points foran Leisner og Lund, der overraskende havde tabt til Jan Christen-
sen. 

I basisrækken havde René Ratchke maximum 4 points, men han var skarpt forfulgt af 
Chr. A. Petersen og de to Bylderup-juniorer Johnny Harboe og Arne Matthiesen. 

Holdturneringen 1987-88.  Klubben havde tilmeldt 4 hold, 2 á 8 spillere og 2 á 5 
spillere.  Styrkelisten omfattede 46 spillere, så der var reserver nok! 

Førsteholdet spillede i 3. division sammen med 5 fynske og to sønderjyske hold.   

Opstillingen så således ud: Egon Laugesen, Ole Bo Andersen, Niels Falsig, Jan Christen-
sen, Asger Olesen,  Henrik Friis, Jørn Lassen og Kaj Elkjær Larsen. 

Andetholdet var nyoprykket til mesterrækken, hvor  modstanderne var Ribe, Bov, Augu-
stenborg, DSK Flensborg og andetholdene fra Alssund, Haderslev og Tinglev /Åbenrå. 
Holdet bestod af følgende spillere: Gonde Hansen, Thomas Andersen, Morten Søren-
sen, Flemming Schmidt, Chr. Lassen, Nis P. Jollmann , René Ratchke. 

Tredjeholdet var i B-rækken med følgende mandskab: Jens Olesen, Anders Brøndt Jør-
gensen, Jakob Lauritzen, Enevold Christensen og Torben Sønnichsen. 

Fjerdeholdet i C-rækken så således ud:  Hans P. Nissen, Hans Madsen, Johnny Harboe, 
Martin Matthiesen og Arne Matthiesen,- som det fremgår et næsten rent Bylderup-
hold, hvor de 3 nederste brætter var i hænderne på unge fra Lunds skole-skak i Bylde-
rup,  tre unge der senere skulle komme til at sætte klare og positive aftryk på livet i 
Tønder Skakklub.  

Hurtigskakmesterskabet var den gang en optaktsturnering. I 1987 sluttede den øver-
ste gruppe med Asger Olesen og Henrik Friis på 7½ points ud af 9, forfulgt af Niels Falsig 
med 7. Lige så flot gik det i gruppe B, hvor Jakob Lauritzen og Johnny Harboe også slut-
tede på 7½ foran Peter Jepsen på 6½. 

Skaknyt 41     
okt.    1987 
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Ud af huset: Med de mange unge og ambitiøse spillere dengang var der naturligt nok 
deltagelse i mange turneringer uden for Tønder. Henrik Friis var med i Hader-slev Cup 
1987, hvor han vandt basisrækken. Der var 10 Tønder-folk med i 4hk’s jubilæums hur-
tigturnering i Åbenrå. Martin Matthiesen vandt basis 4 med Johnny Harboe på tredje-
pladsen. Anders Brøndt blev no. 2 i basis 3, men ellers kun jævne placeringer. Løgum-
kloster Byturnering var netop startet med 5 deltagere fra os.    

-nf 

Fra pokalstævne i maj 2012. Tønder Junior (Noah Leolivinius, Martin Lorenzen, 
Kristian Lorenzen, Nicklas Callsen) er oppe mod Bovs førstehold. Nicklas på fjer-
debrættet scorede 6 points af 7, de 5 mod voksne spillere! 
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Spillested:  

Tønder Gymnasium & HF 
Astronom Hansensgade 9 
6270 Tønder 

Klubaften:  

Perioden august til maj: 
– Mandage fra kl. 19:00 
– Turneringspartier starter kl. 19:30 

Tønder Skakklubs Skoleskak:  

Tønder Medborgerhus 
Indgang fra Vidågade 

Tirsdage kl. 15:30 – 17:00 
(dog ikke i skoleferierne) 

  

Medlemskab  

Kontingentet dækker medlemskab af 
Tønder Skakklub og Dansk Skak Uni-
on. Som medlem modtager man ud 
over klubbladet Unionens blad Skak-
bladet, der udkommer 8-9 gange år-
ligt. 
 

Kontingent  

Det årlige kontingent udgør: 

–   0 - 13 år   kr. 300,- 
– 14 - 19 år   kr. 500,- 
– 20 - 64 år   kr. 600,- 
– 65+      år   kr. 500,- 

Tønder Skakklubs hjemmeside:    http://www.tonder-net.dk/tsk 

T Ø N D E R   S K A K K L U B  

Bestyrelsen  

  Formand 

  Kasserer 

  Sekretær 

  Redaktør 

  Forplejning m.v. 

  Assisterende libero 

  Juniorrepræsentant 

  Suppleant 

  Revisor 

Niels Falsig  

Jens Carl Pedersen  

Christian Karstensen  

Søren Rødgaard Henriksen  

Rolf Zömbick  

Erik Damholt 

Kristian Lorenzen  

Micha Pudlo 

Nis. P. Jollmann 

7472 3015  

7472 3216  

7472 5555  

2273 0489  

7478 2769  

 

 

 

 


