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Ny sæson! 

 

Så er vi ved at være klar igen, og som i de senere år er der mange muligheder 

for at finde skakaktivteter!   Først de tre, der korrigerer ratingtallene: 

Tønder Byturnering   starter som sædvanligt på den første mandag i septem-

ber. Tilmeldingsfrist senest 25. august, evt via en liste i klublokalet, ellers via 

mail eller telefon til NF.  

Dette er jo vor egen traditionsrige prestigeturnering, og vi håber på mange del-

tagere.  

Grenzturneringen   starter den 23. september i Øster Højst, men 3 af de 7 spil-

ledatoer ligger hos os i Tønder. Tilmelding senest den 16. sept. til NF.  

Der er ca en måned mellem hver runde, og sidste år var turneringen både tal-

rigt og meget stærkt besat. 

Holdturneringen  begynder sidst i august. Det eneste, vi ved om den lige nu, er 

sammensætningen af  2. division:  Evans 2, Skanderborg 2, Haderslev,  Tønder, 

Evans 3, Springeren Kolding, Fredericia og Bov 2.   

Man bemærker, at Viby er flyttet til en nordligere kreds. 

Vi regner med igen at stille med 3 hold. Alle medlemmer spørges ved direkte 

kontakt eller via mail. 

Men der er jo også alle de andre tilbud: 

TønderGrandPrix på 7 aftener,  teori formentlig 3-4 gange,  uforpligtende hyg-

geskak,  lynmesterskabet i december, julefrokosten – og efter jul er der  jo 

klubturneringen, pokalturneringen og GrenzGrandPrix. Og lidt mere! 

De fleste kan nok ikke nå det hele, men der er mange gode tilbud at vælge imel-

lem. 

Skoleskakken  er den disciplin, der kommer til at gennemgå de største foran-

dringer.  Den nye skolereform gør, at Tønder Skakskole flytter både sted og tid. 

Det foregår nu om mandagen i kælderkantinen i nordfløjen på Tønder Gymnasi-

um kl 18-18.45, hvor de unge så kan få mulighed for at se lidt spil hos de voksne 

bagefter. 

Leder er fortsat Christian Karstensen, men han afløses af og til af Rolf Zöm-bick 

og Kaj Elkjær Larsen, samt flere andre. 



4 



5 

Andreas Kastberg, tidligere Tønder, nu SK1968, er her i kamp mod Eivind Palm. Det 

skete under det afsluttende og nervepirrende divisionsstævne i Vejle i marts. 

Sommeraktiviteter. 

 

Christian Karstensen har deltaget i HorsensLangWeekend, hvor det i alt blev til 

50% scores 3½ points, men nogle af modstanderne var stærke, og der var op-

træk til mere, fortæller Christian. 

Vor egen Sommerskak er genemført 4 gange i år, 2 i Tønder og 1 i både Højer 

og Kruså. Deltagerantallet har varieret mellem 6 og 11.  

Gråstens Terasseskak har haft besøg af Jens Carl Pedersen og Niels Falsig  
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Skak på ”Café Zollhaus” i Rodenäs om torsdagen 

 

Lige syd for grænseovergangen ved Siltoft ligger Café Zollhaus (www.cafe-

zollhaus.eu) , en perle af en café med venlig betjening, overkommelige priser – 

og et væld af lagkager, den ene lækkrere end den anden. Caféen er i sommer-

månederne åben onsdag til søndag kl 14 til kl 18. 

 

Her har Tønder Skakklub deponeret 3 sæt skakspil (incl. skakure). Ideen er, at 

man kan tage sig en tur til Zollhaus, og det er torsdag eftermiddag vi udpeger 

Det er ikke nødvendig med nogen tilmelding, man tager derned (på et eller an-

det tidspunkt mellem kl. 14 og kl. 18, og ser om der er kendte ansigter – eller 

om der er nogen, der har meldt sig hos personalet til gerne at ville spille et parti 

eller to. Og er der det, så får man bræt, brikker og ur, bestiller sin kaffe, te eller 

hvad man nu vil drikke (glem ikke lagkagen!!!) og går i gang. 
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Er der ingen, ja så siger man til hos Maren eller Helga (de to, som driver caféen) 

at man gerne vil spille, får spil og ur, så sin kaffe, og venter om der ikke dukker 

nogen op, som også har lyst til at røre brikkerne ... Da cafféen samtidig er en 

bibliotekscaffé, hvorfra man gratis kan medtage såvel tyske som danske bøger, 

bliver tiden aldrig lang.  

 

I værste fald får man ”kun” kaffe og lagkage ... og det er vel heller ikke så ringe 

endda. 

         Edlef Bucka-Lassen  
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Apropos Fischer 

 

Ved sommerskakken hos Zömbick i Højer bragte Adis og Christian under spis-

ningen temaet Bobby Fischer på banen.  

Til stede var også Forbrich fra Leck, - en stor kender af Fischer -  og han kunne 

give interessante input til samtalen. 

Senere har Forbrich været så venlig at sende nedenstående til os:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sprachen in Hojer doch über Bobby Fischer! Das Bild zeigt ihn als  Fün-

fzehnjährigen bei seiner allerersten Partie gegen Petrosian,  Interzonenturnier 

1958. Für dieses Turnier hatte er sich mit seiner  ersten amerikanischen Meis-

terschaft als Vierzehnjähriger (!)  qualifiziert, nachdem er zuvor seine Teil-

nahme am ersten großen Auslandsturnier in Hastings zurückgezogen hatte. 

Seine erste Meisterschafft errang er ungeschlagen mit 10,5 aus 13 (Siege gegen 

Sherwin, Lombardy, Feuerstein, Mednis, Bernstein, Bisguier, DiCamillo und 

Kramer, Unentschieden gegen Reshevsky, Berliner, Denker, Seidman und 

Turner). Dabei gewann er fünf Partien hinter einander gegen Sherwin, Kramer, 

Mednis, Lombardy und Di Camillo. Um zu sehen, wie stark alle diese Gegner 

waren, braucht man sich nur ein paar ihrer Partien aus dem Internet anzuse-

hen. 

Burkard Forbrich 
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SKAKKALENDEREN 

mandag 18. aug. Tønder Skakklubs sæsonstart kl. 19.30:   Hyggeskak 

mandag 25. aug 19.10: Tønders hold til holdturneringen sættes efter 

statistik på de spørgeskemaer, som alle medlemmer 

har fået. 

TønderGrandPrix1 kl. 19.30.  Tilmelding ved frem-

møde inden 19.20. 

Tilmeldingsfrist til Byturneringen. 

mandag   1. sept. Tønder Byturnering 1. runde kl. 19 

Tønder Skakskole starter kl. 18 på Tønder Gymnasi-

um. 

mandag   8. sept. Tønder Byturnering 2. runde kl 19 

Tønder Skakskole 18.00-18.45 på Tønder Gymnasi-

um. Alle mandage pånær i skoleferier. 

mandag 15. sept Tønder Byturnering 3. runde kl 19 

lørdag 20. sept Skak uden grænser: kl. 11.00. Et skoleskakstævne på 

den danske skole i Leck. 

mandag 22. sept. Hængepartier i byturneringen kl 19.15 

Hyggeskak for de øvrige. 

tirsdag 23. sept. Grenzturneringen kl. 19.15 i Løgumkloster. Lodtræk-

ning til 1. runde kl. 19.00. 

Tilmelding senest tirsdag den 16. sept. til Vagn Lau-

ritzen på 74744303. 

mandag 29. sept. Tønder Byturnering 4. runde kl 19 

torsdag   2. okt TønderGrandPrix2 kl. 19.30.  Tilmelding ved frem-

møde inden 19.20. 

Tilmeldingsfrist til Byturneringen. 

mandag   6. okt. Tønder Byturnering 5. runde kl 19 
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mandag 13. okt. Grenzturneringen 2. runde kl. 19.00 i Tønder. 

torsdag 16. okt. Hængepartier i byturneringen kl 19.15 

Hyggeskak for de øvrige. 

mandag 20. okt. Tønder Byturnering 6. runde kl 19 

søndag 26. okt. Holdkamp i 2. division for Tønder-1 

mandag 27. okt. Muligvis holdkampe i sekundarækkerne 

mandag   3. nov. Tønder Byturnering 7. runde kl 19 

mandag 10. nov TønderGrandPrix3 kl. 19.30.  Tilmelding ved frem-

møde inden 19.20. 

Tilmeldingsfrist til Byturneringen. 

tirsdag 11. nov. Grenzturneringen 3. runde kl. 19.00 i Leck. 

søndag 16. nov. Holdkamp i 2. division for Tønder-1 

mandag 17. nov. Muligvis holdkampe i sekundarækkerne 

mandag 24. nov. Teori 19.00-20.30, derefter hyggeskak 

mandag   1. dec. Tønder Skakklubs lynmesterskab 2013 kl. 19.30. 

Tilmelding ved fremmøde inden 19.20 

mandag   8. dec TønderGrandPrix4 kl. 19.30.  Tilmelding ved frem-

møde inden 19.20. 

søndag 14. dec. Holdkamp i 2. division for Tønder-1 

mandag 15. dec. Muligvis holdkampe i sekundarækkerne 

mandag 22. dec Julefrokost kl. 18 i klublokalet.  Tilmelding til Jens 

Carl Pedersen senest torsdag den 18. dec. 

søndag 28. dec. SGP-4 i Vojens 

mandag 29. dec. Ingen skak i klublokalet. 
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Grenzturneringen 25. febr. 2014 

Hvid:  Gunnar Svendsen, Tønder 

Sort:   Holger Schmidt, Løgumkloster 

 

 

Stillingen i diagrammet er fremkommet  

efter sorts 28.-,Td8. 

Det ligner remis – eller gør det? 

 

Gunnar spillede 29.Te6 – og han vinder 

materiale. 

Der fulgte: 29.-,Dd7; 30.Df6+,Kg8; 

31.Te7,Df5; 32.Dxf5,gxf5; 33.Txb7 

Og sort opgiver ved udsigten til et 

forfærdeligt slutspil. 

 

 

 

Grenzturneringen 17. marts. 2014 

Hvid:  Helge Sörensen, Leck 

Sort:   Niels Falsig, Tønder. 

 

Jeg havde eksperimenteret med en ny 

åbningsvariant – og fejlet, fordi jeg ikke 

kunne huske en vigtig pointe. 

Det er rent held, at jeg endnu ”lever”. 

Helge giver mig her muligheden for at 

satse: 25.-Dxd4; 26. Dc2, Txe3+!   

og nu er det vundet for sort!  

27.fxe3,Dxe3+; 28. Kf1,Td2 og hvids  

bedste mulighed er at give damen for  

tårnet. Hvis hvid havde spillet 28.De2, 

så ville damen alligevel gå tabt efter 28.-

,Dc1+; 29.Kf2, Td2. 

 

Mindst 2 bønder i overskud og dronning mod tårn og løber skal naturligvis vin-

de.— Jojo, man kan også være heldig!                                                                     nf 
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I starten af februar mødte 6 mand op 

til starten af pokalturneringen. Jeg var 

selv i tvivl om deltagelsen, da jeg ikke 

kunne de 2 næste runder. Jeg skulle 

dog i klubben den aften for at hente 

brikker til skakkens dag. De 4 favorit-

ter var: Eivind, Niels, Christian og Hel-

ge, mens Gunnar og Carl var outside-

re. Der blev trukket lod. Jeg fik den 

værst tænke-lige start – sort mod 

Christian. Partiet skulle vindes, da 

Christian ellers ville gå videre, som 

lavest ratede. Morragambit – jeg la-

ver en åbningsfejl, som Christian hel-

digvis ikke husker det korrekte svar 

på. Jeg kommer langsomt ud af pres-

set og sidder med en bonde mere. 

Christian prøver at komplicere stillin-

gen, men det gør kun ondt værre. Jeg 

vandt til sidst og stod nu med 1-2 par-

tier mere i et presset forårsprogram. 

Eivind slår Niels i et parti, hvor for-

manden var stærkt utilfreds med sin 

præstation bag-efter. 

Carl og Gunnar trækker frinummer og 

er direkte klar til semifinalen. 

Semifinalerne blev spillet privat, da 

nogle af os ikke kunne komme til de 

aftalte dage. 

Eivind pressede Gunnar hårdt i deres 

parti, men det endte remis. Hermed 

var Gunnar overraskende i finalen.  

I den anden semifinale lavede Carl et 

par upræcise træk i en kompliceret 

stilling. Det udnyttede jeg til at vinde. 

Derefter fortsatte den hyggelige aften 

med snak og kagespis-ning. 

Finalen blev spillet den 19. maj i klub-

ben. Jeg skulle møde Gunnar. Gunnar 

har udviklet sit spil rigtig meget gen-

nem det sidste års tid, hvilket også 

ses på rating-tallet. 

Jeg havde kigget en del af Gunnars 

partier igennem inden kampstart. 

Gunnar laver sjældent fejl, så partiet 

skulle vindes med aktivt spil og over-

fald på kongen. 

Lodtrækningen betød, at jeg fik hvid.  

 

Helge Andersen - Gunnar Svendsen  

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lg5 e6 4.e3 Le7 

5.Sbd2 Sbd7 6.Ld3 0–0 7.De2 b6 As-

ger kiggede med på analyserne efter 

partiet, og mente, at dette var en fejl. 

Jeg kan ikke se hvordan sort ellers får 

den hvidfeltede løber ud. 8.e4 dxe4 

9.Sxe4 Lb7 10.Sxf6+ Sxf6 Gunnar 
(Fortsættes på side 16) 

Pokalturneringen 2014 

Af Henlge Andersen 
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overvejede længe at slå med løbe-ren. 

Det havde måske også været bedre. 

11.0–0–0  

Sd7 [11...c5? Sort vil gerne spille c5, 

som vil gøre hans stilling mere fri. 

12.dxc5 Lxc5? 13.Lxh7+ Kxh7 14.Txd8 

Tfxd8±] 12.Le3 Dc8 [12...c5? 13.dxc5 

Lxc5 14.Lxh7+ (14.Lb5 Ld5 15.c4 Lxe3+ 

16.fxe3 Tc8 17.Kb1 Le4+ 18.Ka1 Tc7 

19.Se5 Sxe5 20.Txd8 Txd8±) 14...Kxh7 

15.Dd3+ Kg8 16.Dxd7+=] 13.h4 c5 

14.Sg5  

g6 [14...h6 15.Sxe6 Den vilde variant så 

sjov ud under analyserne. 15...fxe6 

16.Lxh6 Sf6 Det korrekte svar - hvid 

står skidt. (16...gxh6 Det sjove svar, 

som vi kiggede på under analyserne. 

17.Dxe6+ Tf7 18.Lc4 Df8 19.Dxd7) 

17.Lg5 Lxg2 18.Thg1 Ld5-+] 15.h5 

[15.Sxh7 Kxh7 16.h5± Kunne godt være 

spillet.] 15...Lxg5 [15...cxd4 16.hxg6 

dxe3 17.gxf7+ Txf7 18.Sxf7 Sf6 19.Txh7 

Sxh7 20.Lxh7+ Kf8 21.Dg4 Lf6 22.Sd6+-

] 16.Lxg5 Ld5 17.hxg6 fxg6  

18.Txh7! Kxh7 [18...Tf7 19.Lxg6 Txh7 

20.Lxh7+ Kf8 21.Dh5+- Det koster ma-

teriale at undgå matten.] 19.Dh5+ Op-

givet, da der er mat i 2.  

 

Jeg kan så få pokalen med hjem i et år, 

hvor der skal spilles om den igen. Po-

kalen er 3 år gammel, og der står 3 

forskellige navne på den. Skal der et 4. 

navn på næste gang?  
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Begærlighed! 
 

I 1951 fulgte vi WM mellem russerne Bronstein og Botvinnik.  I 6. parti var stil-

lingen efter 56 med Bronstein hvid i trækket:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fra ungdommens dage.  

     Kaj Elkjær Larsen.  

 

 

Ydmyghed 
 

Kandidatturneringen, der skal udpege 

en VM-udfordrer til Magnus Karlsen er 

i den afsluttende fase, mens dette  

skrives.  

Efter 9 runder er Anand lidt overras- 

kende klart i spidsen, og han har spillet  

mere frit og giftigt end i den tabte  

VM-match i november. 

 

Efter 41 træk i 9. parti har han spillet  

Kb3 – og han accepterer remis mod  

Andreikin, Rusland.  

Eksperterne undrede sig først, men kaldte det så en taktisk remis. 

 

Ville DU med hvid have taget remis her?  Jeg ville ikke!                                       nf                        

Hvid: Kb3 ,Sd8,c3 og 

c4  Sort:Kf4,a5,b7 og e3. 

Bronstein kan naturligvis holde remis 

med 57.Se6+ og Sd4, 

Tanken om at vinde overvælder ham, 

så han valgte   57.Kc2?? 

Botvinnik var ikke sen til at tage mod 

dette tilbud :    57.--,Kg3!! 

Bronstein tænkte 45 min. og opgav.  

 

Havde Botvinnik trukket   

57.---,Kf3?  havde 58.Sf7,e2 

59.Se5+,Kf2 60.Sd3+,Kf1 61.Kb3 

givet remis 

 

Overvej selv! 
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Minder fra Kajs studerekammer  

 

Kaj Elkjær Larsen var i sine unge dage også optaget af at lave skakopgaver. Vi 

har fået tre.  God fornøjelse! 

 

Til højre stillingen i en opgave, som  

Kaj Elkjær konstruerede i 1960. 

Hvid trækker og sætter mat i 2 træk. 

 

Nederst til venstre en opgave  

konstrueret I 1957. 

Hvid trækker og sætter mat i 4 træk!  

Den er svær og noget speciel, så I får 

lige 

det første træk:  1. g7-Sg8. 

 

Nederst til højre en opgave fra 1960: 

Hvid sætter mat i 3 træk. 



19 

Tilbageblik………….…..       

på gamle Skaknyt og tiden dengang 

 

Skaknyt 48 var et af de tyndere af slagsen, 20 sider, hvoraf nogle dog nedfotogra-

ferede. Det var naturligvis et optaktsnummer til sæsonen 1989-90, lige som dette num-

mer er et optakt for den kommende sæson.  

Sæsonstarten 1989 var udsat til torsdag den 7 sept., hvor der skulle være hygge-

skak og så følges op af byturneringen fra og med den 14. sept.  

Holdturneringen skulle jo først starte meget senere, men man kendte programmet 

for førsteholdet i 3. division, hvor modstanderne var Alssund, Frem Odense, Haderslev, 

Kerteminde, Læseforeningen 2 Odense, Søndersø og Tårnet Svendborg, - altså to søn-

derjyske og 5 fynske modstandere.  

K-skak: Turneringen i 2. div. var lige afsluttet. De fire spillere Jens Chr. Lund (3½), Egon 

Laugesen (2), Henrik Friis (3½) og Niels Falsig (2½)  havde i de 6 partier scoret lige under 

50%, hvilket gav adgang til at stille op i rækken igen næste år. 

Skønhedsparti. 

Jens Chr. Lund havde deltaget i sommerens 

Vesterhavsturnering og vundet præmie for 

turneringens skønhedsparti mod Knud Lysdal 

fra Silkeborg, - et lang positionelt parti på 71 

træk. 

Undervejs opstod stillingen til højre, hvor Lund 

har hvid.  

Naturligvis skal løberen ofres på enten b5 eller 

f5 eller h5/g6  på et passende tidspunkt. Sort 

kan kun flytte med sin løber. 

 

Ratinglisten var  med  i dette nummer.  Man finder her: 1. JC Lund med 2156, 2. Egon 

Laugesen (2089), 5. Kaj Elkjær Larsen (1966), 6. Asger H. Olesen (1940), 7. Niels Falsig 

(1935), 10. Jens Carl Pedersen (1788), 13. Gonde Hansen  (1687), 18. Jørn Lassen (1658) 

og 26. Nis P. Jollmann (1507).   I alt 45 på listen! 

Stort bræt.  Tønder Kommune havde bevilget klubben 3500kr til etablering af et 

udendørs ”bræt”  med skakfarvede fliser.   

Skaknyt 48    

aug.     1989 
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Spillested: 

Tønder Gymnasium 
Astronom Hansensgade 9 
6270 Tønder 

Klubaften: 

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

Tønder Skakklubs Skoleskak: 

Tønder Gymnasium 
Nordfløjens kælder 

Mandage kl. 18:00 – 18:45 
(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. 400,- 
– 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 

  Juniorleder 

 

  Suppleant 

  Revisor 

 

Niels Falsig  

Jens Carl Pedersen  

Christian Karstensen  

 

Micha Pudlo 

Nis. P. Jollmann 

 

5346 7225  

7472 3216  

4017 9757  

 

 

 

 


