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T  ø  n  d  e  r     S  k  a  k  k  l  u  b 
 Bestyrelsen:  
Formand: Niels Falsig 74 72 30 15 
Næstformand: Jørn Lassen 74 72 55 58 
Kasserer: Jens Carl Pedersen 74 72 32 16 
Skoleskakleder: Kaj Elkjær Larsen 74 72 20 20 
Kantinebestyrer: Rolf Zömbick 74 78 27 69 
 Jens Ole Olesen 74 72 36 52 
 Nikolaj Holm 74 72 52 29 
Suppleant: Hans Ulrich Christensen 74 75 07 55 

Spillested: 
Tønder Gymnasium og HF, Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder 

Klubaften:   Der spilles i perioden  august - maj 
Hver mandag fra kl. 19.00  -  Turneringspartier starter kl. 19.30 

Tønder Skakklubs Skoleskak: Hver torsdag kl.16-17,30  
undtagen i skoleferierne 

Kontingent: 
Det årlige kontingent udgør 600 kr. for seniorer, 450 kr. for juniorer og 
pensionister samt 300 kr. for børn under 14 år. 

Medlemskab: 
Kontingentet dækker medlemskab af Tønder Skakklub, og Dansk Skak 
Union, og dermed også abonnement på klubbladet "Skaknyt", og unionens 
blad  "Skakbladet", der  udkommer med 8-9 numre årligt. 
Medlemskabet giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer og i klublivet  
i øvrigt. Nogle turneringer er gratis for medlemmerne, andre kræver et 
startgebyr. 

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

S K A K N Y T 
Redaktionen: 

Gonde Hansen 74 72 54 76 e-mail: gonde@mail.tele.dk  
Niels Falsig 74 72 30 15 e-mail: n-f@mail.dk 
Bidrag til nr.112 fra: Jens Chr. Lund ,  Per Gallo, Gonde Hansen  
Skaknyt udgives af Tønder Skakklub fem gange årligt i månederne 
aug./okt./dec./mar./maj  og leveres til klubbens medlemmer og interessenter. 
Bidrag til bladets spalter er meget velkomne fra alle medlemmer.  
Annoncer:   Støtteannoncer i Skaknyt koster: 1000 kr. for 1/1 side, 500 kr. for 
1/2 side og 250 kr. for 1/4 side. 
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Generalforsamling i Tønder Skakklub 

mandag den 2. maj 2005 kl. 19.30 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub. Datoen er 
som sædvanlig første mandag i maj, dvs: mandag den 2. maj, tidspunktet er kl.19.30 
og stedet er vort spillelokale på Tønder Gymnasium og HF. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens beretning 
4. Fastsættelse af kontingent, kørselstilskud og 

turneringsindskud. 
5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor 
6. Indkomne forslag   (skriftligt senest torsdag 28.april) 
7.   Turneringer og aktiviteter,  

herunder fastsættelse af turneringsindskud  
8.     Kommunikationsmidlerne Skaknyt og hjemmesiden 
9. Evt. 

                                        Bestyrelsen. 

 
 
Bemærkninger til dagsordenen: 
 
Ad 4.: Bestyrelsen foreslår uændrede takster for kontingent og kørselsdækning, 

men dog sådan, at rabat til studerende afskaffes. 
Kontingentet udgør pt 600kr for seniorer, 450 kr for juniorer, studerende 
og pensionister, samt 300 kr for børn under 14 år.  

Ad 5.: Bestyrelsen består i øjeblikket af Niels Falsig, Jørn Lassen, Jens Carl 
Pedersen, Kaj Elkjær Larsen, Rolf Zömbick, Jens O. Olesen og Nikolaj 
Holm. Alle er på valg, – og alle har indvilget i at genopstille. 

Ad 7.: Forslag, der ikke ligger inden for dagsordenens punkter, og som ønskes til 
afstemning, skal afleveres skriftligt (gerne via mail) til formanden senest 
den 28. april.  

Ad 8.: Bestyrelsen foreslår, at indskudstaksterne fra dette år fastholdes, dvs 
byturneringen 100/60, klubturneringen 30, GrandPrix 20, lynmesterskabet 
10kr.  

      nf 
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Medlemsnyt    
 

Medlemsnyt er et resumé af klubbens hjemmesider på Internettet 
("Seneste nyt"), 
samtidig er det en oversigt over en del af aktiviteterne i klubben og 
dermed en slags protokol over klubbens virke. 
 
Mandag den 10. januar bød på tre hjemmekampe i hold-
turneringen. Resultater: Tønder-2 – Oversø Frørup = 3-2 efter 
gevinster til Kaj Elkjær Larsen, Jens Ole Olesen og Nis Peter Jollmann 
i en underlig kamp, hvor store fejl afgjorde 4 partier. Tønder-3 – 
Bov-3 = 2-3, og her vandt Chr. Boisen og Ole Kreutzfeldt for 
Tønder.  Tønder-4 – Vejen-2 = 2-3 efter sejre til Nikolaj Holm og 
Chr. Boisen. Aftenens store spiller var Chr. Boisen, der først vandt 
hurtigt for Tønder-4 og dernæst hoppede ind på bræt 2 for Tønder-3 
efter en halv times spil, da Tønders ordinære spiller udeblev, - og her 
vandt igen !   
 
Carsten Hansen sender en nytårshilsen og fortæller, at hans 
nyeste bog Improve Your Positional Chess netop er udkommet, 
foreløbigt med positive anmeldelser. Han skal i februar deltage i  US 
Amateur Chess East, der er en 4-mands holdturnering. Den er bl.a. 
speciel derved, at der ikke er pengepræmier, men pokaler og 
skakure, og der betales indskud, men der er alligevel mange 
stormestre og internationale mestre med. Carsten spiller 
førstebrættet på holdet fra Chesscafe.com . (14. jan.) 
 
Søndag den 16. januar var der divisionsskak for Tønders 
førstehold, et nyt lokalderby: Åbenrå – Tønder =  3½-4½ efter 
følgende resultater: Frank Petersen-Jens Chr. Lund ½-½, Tommy S. 
Olesen-Leif Bregnedal ½-½, John T. Sørensen-Hans Ulrik Christensen 
½-½, Jens Parkum-Peter Elkjær Larsen 0-1, Sami Dervishaj-Niels 
Falsig 1-0, G. Sloth Jensen-Asger Olesen ½-½, Jørgen Riggelsen-Jens 
Ole Olesen ½-½, Henry Jensen-Jørn Lassen 0-1. Der blev givet og 
taget i flere partier, mest i Tønders tabsparti, der burde være vundet.  
De øvrige resultater: Nyborg-Læseforeningen2 = 5½-2½, Bov-Ribe = 
2-6, Sydøstfyn-Læseforeningen1 = 3½-4½.  
 
Mandag den 17. januar. Næstsidste afdeling i denne sæsons 
udgave af Vesteregnens Hurtigmesterskab. I finalegruppe-1 måtte 
Leif Bregnedal melde fra, og han erstattedes af Jørn Lassen, der  
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fortsatte den flotte score og nu indtager førstepladsen med 3½ point 
af fire mulige. Han kan indhentes af Niels Falsig, som har 2½ point og 
et udsat parti. Hans V. Hansen, der har 3 point,  er nok den største 
trussel, når der kigges på restprogrammet. Finalegruppe-2 ser uklar 
ud pga mange udsatte partier, men Peter Elkjær Larsen fører med 3 
point foran Chr. Boisen og Nikolaj Holm med hver 2 point. 
Finalegruppe-3 har Søren Henriksen på en klar førsteplads med 
maximumpoint i finalespillet.     
 
Masser af skak i denne weekend: I dag lørdag deltager Skakskolen 
under Tønder Skakklub i de sønderjyske holdmesterskaber i skoleskak 
i Haderslev. I morgen søndag starter Sønderjysk EMT i Sønderborg, 
og her deltager 3 medlemmer: Rolf Zömbick, Peter M. Jensen og 
Peter E.Larsen. (22. jan.) 
 
Skoleskakspillere med power: Amtsmesterskaberne i 
skoleskak for firemandshold blev spillet Haderslev i lørdags. 
Skakskolen under Tønder Skakklub havde to hold med, som 
aldersmæssigt blev placeret i hver sin C-gruppe. Førsteholdet vandt 
C1-gruppen, et flot resultat af de unge spillere, hvoraf 2 kun har 
spillet skoleskak i et halvt år. Holdet bestod af Henrik Møller, Dan 
Kreutzfeldt, Peter Jordt og Thomas Bergnæs. Andetholdet blev 
nummer 2 i C-2 gruppen med følgende hold: Eskil Tonnesen, Emil 
Tappe, Theis Jensen og Kuno Jensen, hvor alle fire er nye 
skoleskakspillere ! En flot dag for skakskolen ! (24. jan.)  
 
Mandag den 24. januar bød på 8. afdeling i sæsonens GrandPrix-
serie. Der var 10 deltagere i aftenens djævleskak, hvor Jan 
Christensen og Hans U. Christensen sluttede på en delt førsteplads 
med hver 7 point foran Kaj E. Larsen og Jens O. Olesen, begge 6½ 
point. Den obligatoriske omkamp om førstepladsen blev vundet af Jan 
Christensen, der dermed scorede 10 GrandPrix point for anden gang i 
træk. Hyggehjørnet havde tre deltagere, og her vandt Rolf Zömbick.  
 
Sønderjydsk EMT 2005, der i år afvikles i Sønderborg, er startet. 
Der er tre deltagere fra Tønder Skakklub med. Peter Elkjær Larsen 
deltager i den øverste gruppe, hvor der spilles om det sønderjydske 
mesterskab - og Peter har lagt forrygende ud med to sejre. Rolf 
Zömbick og Peter M. Jensen er begge med i den nederste gruppe, og 
begge spillere tabte begge partier søndag. (24. jan.) 
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Tirsdag den 25. jan. bød på masser af dramatik og spændende 
kampe i Løgumkloster. Der var afsluttende finalespil i Vesteregnens 
Hurtigmesterskab, og der blev kæmpet hårdt for slutplaceringerne. 
Nogle udsatte kampe betyder dog, at ikke alle placeringer er faldet på 
plads, således heller ikke selve titlen, der tilfalder førstepladsen i 
finalegruppe-1, men det står dog fast, at den går til enten Hans V. 
Hansen fra Løgumkloster eller Jørn Lassen eller Niels Falsig fra 
Tønder. I finalegruppe-2 er det afgjort, at Peter E. Larsen, Tønder, 
bliver vinder, og finalegruppe-3 er helt færdigspillet med Søren 
Henriksen, Tønder,  som sikker vinder med maximumpoint 5 foran 
Peter M. Jensen, Tønder,  med 3½ point.  
 
Mandag den 31. januar var reserveret til holdkampe. Tønder-2 og 
Tønder-3 var begge på udebane. Resultaterne blev: Lunderskov – 
Tønder-2 = 2-3, hvor Tønders point kom i hus via sejre til Niels Chr. 
Nielsen, Kaj E. Larsen og Jens Carl Pedersen.  Vejen-2 – Tønder-3 
= 3-2, hvor Enevold Christensen og Andreas Bock vandt for Tønder.  
Tønder-4 skulle have spillet hjemme mod Haderslev-4, men kraftigt 
frafald på holdet denne aften gjorde, at kampen er udsat, formentlig 
til den 28. februar. I klublokalet spillede 5 mand en dobbeltrundet 
lynturnering, der blev vundet af Niels Falsig med 7½ af 8 foran Erik 
Damholdt og Jørn Lassen, begge 5 point.  
 
Søndag den 6. februar.  Hjemmekamp og lokalopgør i 2. 
division, hvor Tønder tog imod Ribe Skakklub.  Ribe stillede op som 
forhåndsfavoritter. Det kunne nu ikke ses i starten af kampen, hvor 
Tønder hurtigt bragte sig foran 3½-1½ og syntes på vej mod en ret 
sikker sejr, men så smuldrede det. To tilsyneladende klare gevinster 
forsvandt op i den blå luft og slutresultatet blev: Tønder – Ribe = 
3½-4½. Enkeltresultaterne: Jens Chr. Lund-Lars Wilton ½-½, Leif 
Bregnedal-Peter Leimand 0-1, Hans U. Christensen-Jens Chr. Leimand 
0-1, Peter E. Larsen-Robert Schütz 1-0, Niels Falsig-Arne Nissen ½-
½, Jens Olesen-Jørgen Nielsen ½-½, Jørn Lassen-Jan Rosenberg 0-1 
og Erik Damholdt-Dennis Larsen 1-0. Rundens øvrige resultater: 
Læseforeningen2-Bov 2-6, Læseforeningen1-Nyborg 6-2, Sydøstfyn-
Åbenrå 7½-½. - I den sønderjydske mesterrække tabte Løgumkloster 
1-4 til Fribonde Flensborg.  
 
Mandag den 7. februar.  Så gik starten på årets klubturnering. 
Det blev til et gensyn med Edlef Bucka-Lassen, Kenneth Nørgård og 
Søren Sønnichsen på deltagerlisten, der omfatter 18 spillere fordelt på 
3 indledende puljer.  
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Man kvalificerer sig herfra til finalespil mod forventet mere 
jævnbyrdige modstandere. Der spilles med en time pr spiller pr parti. 
Derved kan der nås to partier pr aften - og det gjorde alle da også, 
uden de egentlige overraskelser på resultatlisten. De næste to runder 
spilles mandag, men der forventes nogle afbud pga skolernes 
vinterferie.  
 
Vesteregnens Hurtigmesterskab 2004-05 fik de sidste afgørelser 
på plads torsdag den 10. februar. Vinder af finalegruppe-1 og 
dermed titelholder det næste års tid blev Niels Falsig, Tønder, med 
5½ point foran Hans V. Hansen, Løgumkloster, og Jørn Lassen, 
Tønder, der begge opnåede 5 point og dermed deler placeringerne 2-
3. Finalegruppe-2 blev vundet af Peter E.Larsen, Tønder,  med 6 
point foran de unge Tønder-løver Nikolaj Holm og Christian Boisen, 
begge 4½ point. Søren Henriksen, Tønder,  vandt finalegruppe-3 
med maximumscoren 5 point foran Peter M. Jensen, Tønder, med 3½ 
point.  - Aftenens samvær afsluttedes med en lynturnering med 8 
spillere ialt fra de 2 klubber. Den blev vundet af Jørn Lassen med 6 
point af 7 mulige.    
 
Lørdag den 12. februar var der hovedkredsmøde for 
Sønderjydsk Skak, dvs generalforsamling for klubberne i 4. 
hovedkreds. 12 af kredsens klubber var repræsenteret, heriblandt 
Tønder Skakklub ved Jørn Lassen og Niels Falsig. Kredsens økonomi 
har det godt, og kontingentet, der p.t. er 36.50 kr pr. kvartal pr. 
DSU-medlem i klubberne, blev fastholdt. Sønderjydsk EMT placeres i 
2006 i Vojens og i 2007 i Løgumkloster, og der blev nedsat et udvalg, 
der skal tænke tanker om denne turnering mht geografisk og 
tidsmæssig placering, form mv. Udvalget består af Carsten Borchert, 
Alsssund, Mikkel Stephensen, Haderslev, Søren Krabbenhøft, Vejen, 
og Rolf Zömbick, Tønder. Det besluttedes endvidere at sætte klare 
regler op for D-rækken: 30 min pr. parti, stævneform på lørdage, 
ratinggrænse på 1200, håndhævelse af en styrkeliste, som dog kan 
revideres pr. 1. januar i hver sæson. Vedtægterne for Sønderjysk 
Skak blev diskuteret og skal endeligt vedtages næste år. 
Forretningsudvalget blev ændret på et par poster, idet turnerings-
lederen for holdturneringen, Kurt Petersen, Ribe, trak sig ud efter 
mange års solidt arbejde. Suppleanten Uwe Hansen rykkede ind i 
udvalget, og Ib Andersen, Augustenborg, blev ny suppleant.  
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Sønderjysk EMT fortsatte med 3. og 4. runde søndag den 13. 
februar - og det går fortsat strygende for Tønders deltager i den 
øverste række. Peter E. Larsen har nu 4 point af 4 mulige og har 
dermed et godt udgangspunkt før de tre sidste runder, hvori han bl.a. 
skal møde de langt højere ratede Leimand-brødre fra Ribe. De to har 
sat henholdsvis ½ og 2 point til, så den ene er ude af spillet om 
førstepladsen, mens den anden formentlig er den eneste konkurrent 
nu.  I basis-2 kom Rolf Zömbick i gang og vandt begge sine partier, 
mens Peter M Jensen endnu venter på sejrens sødme.   
 
Mandag den 14. februar indeholdt to runder af klubturneringen. 
Det blev til en del partiudsættelser pga vinterferien, men der blev dog 
også afviklet ret mange partier. De unge viste tænder denne aften, 
men dog uden de helt store overraskelser.  
 
Mandag den 21. februar:  En udsat holdkamp i D-rækken, hvor 
skoleskakholdet fra Tønder spillede mod Bovs bedste skoleskakhold. 
Tønders hold er meget ungt - alderen på de tre første brætter er 
således henholdsvis 10, 9 og 7 år-  og Bov-holdet var klar favorit, 
men resultatet blev: Tønder Junior – Bov-4 = 5½-4½. For Tønder 
vandt Anders Pihlkjær og Peter Jordt begge deres partier, mens 
Tobias Holm vandt det ene, og Thomas Bergnæs spillede det ene parti 
remis. - Desuden afvikledes 5. runde i klubturneringen med to 
mindre overraskelser: Kenneth Nørgård slog Rolf Zömbick og 
tilbagevendte Søren Sønnichsen vandt over Søren Henriksen, der 
ellers har haft en flot score de seneste måneder i Vesteregnens 
Hurtigmesterskab og i vores klubturnering. Mange afgørelser er nu 
truffet med henblik på finalepuljernes sammensætning, men der 
mangler dog fortsat en del udsatte partier.  
 
Torsdag den 17. februar var tænkt som hyggeaften og opsamlings-
mulighed for hængepartier, men nok ikke heldigt placeret midt i 
vinterferien. Der mødte 7 spillere op, hvoraf de 6 spillede en dobbelt-
rundet omgang lyn. Sikker vinder blev Jan Christensen, ex-Tønder, nu 
Odysseus.  
 
Sønderjysk EMT fortsatte med 5. og 6. runde den 27. februar. 
Tønders deltager i mesterskabsklassen, Peter Elkjær Larsen, holder 
fast i førstepladsen !  Og det var tæt på, at Peter havde erobret det 
sønderjyske mesterskab i dag.  
 
 

8 



Men det blev remis mod den nærmeste konkurrent, Jens Chr. 
Leimand, Ribe, i et parti, der mundede ud i et tårnslutspil med to 
bønders overvægt til Peter. Desværre altså kun remis, og det andet 
parti mod Alssunds repræsentant Karsten Fyhn blev vundet.  Rolf 
Zömbick er også kommet i gang. Han vandt dagens to partier i basis-
2 og er nu oppe på 4 point,  mens Peter M. Jensen fortsat snubler i 
samme klasse. Sidste runde spilles den 19. marts.  
 
Torsdag den 24. februar. En udpræget vinteraften med dårligt føre, 
men der deltog trods alt 6 spillere i aftenens 9. afdeling i GrandPrix 
serien. Jørn Lassen strøg igennem det forholdsvis stærke felt med 
maximumpoint og vandt dermed foran Peter E. Larsen, der kun satte 
point til mod Jørn. I en efterfølgende lynturnering understregede Jørn 
Lassen aftenens gode form ved også at score maximum her.  
 
Mandag den 28. februar bød på 3 hjemmekampe i 
holdturneringen, og det blev en spændende aften, hvor uglerne 
havde en del at se på, ikke mindst Niels Chr. Nielsens parti mod en 
ikke ueffen Fribonde-mand. Resultaterne:  Tønder-2 – Fribonde-2 
= 3½-1½ efter gevinster til Niels Chr. Nielsen, Jens Carl Pedersen og 
Erik Damholdt, samt remis til Jens Olesen. Tønder-4 – Haderslev-4 
= 1-4 i en kamp, der var mere jævnbyrdig og spændende end cifrene 
antyder. Tønders point blev hentet af Henrik Møller. I D-rækken 
sluttede Tønders skoleskakspillere af med et pænt resultat: Tønder 
Junior – Ribe-6 = 4-6. Her vandt Peter Jordt igen begge sine 
partier, mens Anders Pihlkjær og Eskil Tonnesen vandt et parti hver. 
  
Klubturneringen er nu klar til skiftet fra indledende puljespil til 
finalegruppespil. Chr. Boisen leverede en artig overraskelse ved at slå 
Jørn Lassen, og Christian kunne dermed nøjes med en remis mere for 
at komme i den øverste finalegruppe. Han fik to remisser hjem og er 
dermed fortsat ubesejret. Der mangler nu kun en udsat kamp, hvor 
resultatet er uden betydning for placeringerne. (2. marts)  
 
Søndag den 6. marts. Næstsidste runde i divisionsturneringen: 
Tønder - Nyborg = 3½-4½ efter sejr til Jens Chr. Lund og remis`er 
til Hans U. Christensen, Peter E. Larsen, Asger Olesen, Jørn Lassen og 
Erik Damholdt. Kampen var på forhånd næsten betydningsløs, og i 
Tønder kan man være mere end tilfreds efter en dag, hvor ikke ret 
meget lykkedes, bortset fra et meget smukt parti af Jens Chr. Lund 
på førstebrættet.   
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De øvrige resultater i rækken: Ribe-Læseforeningen2 = 5½-2½, Bov-
Sydøstfyn = 2½-5½, Åbenrå-Læseforeningen1 = ½-7½. Hermed er 
det afgjort allerede nu før sidste runde på søndag, at de to 
nedrykkere bliver Åbenrå og Læseforeningen2, mens 
Læseforeningen1 er næsten sikre på at vinde rækken. - I den 
sønderjydske mesterrække spillede Løgumkloster 2½-2½ mod 
Gråsten. - I 1. division gjorde Haderslev det svært for sig selv med et 
stort nederlag i dag. Der skal nu en kraftanstrengelse til for at undgå 
nedrykning.    
 
Klubturneringen: Sidste udsatte parti er nu afviklet med gevinst til 
Jens Olesen, som er den eneste der går til finalepuljerne med 
maximumpoint i bagagen. (7. marts) 
 
Skakligaen, den øverste række i den danske holdturnering 
afsluttedes i weekenden. SK1968, Århus, der har Arne Matthiesen på 
bræt 1 og Martin Matthiesen på bræt 3, sluttede på en sølvmedalje-
plads. Arne vandt i lørdagens runde over Nikolaj Borge, men tabte 
søndag til GM Sune Berg Hansen. (7. marts) 
Mandag den 7. marts afsluttedes holdturneringen i C-rækken med 
en prestigeopgør. De to Tønderhold tørnede sammen. På denne aften 
var de "gamle" de stærkeste: Tønder-3 – Tønder-4 = 3½-1½. 
Enkeltresultater: Enevold Christensen-Nikolaj Holm 0-1, Rolf 
Zömbick-Andreas Bock 1-0, Ole Kreutzfeldt-Chr. Boisen 1-0, Søren 
Henriksen-Dan Kreutzfeldt 1-0, Peter M. Jensen-Anders Pihlkjær ½-
½. Nikolaj spillede et flot parti på førstebrættet mod Enevold 
Christensen, der kun har tabt et parti tidligere i denne sæson.  - På 
torsdag afsluttes B-rækken, hvor Tønder-2 spiller ude mod Gråsten, 
og på søndag sætter førsteholdet punktum på dette års holdturnering 
ved et stort fællesstævne i Nyborg. Modstanderen er det 
skræmmende tophold fra Læseforeningen i Odense.    
 
Torsdag den 10. marts bød på sidste holdkamp for Tønders 
andethold. Holdet skulle til Gråsten, der kun kunne stille med 4 mand 
til kampen - men Tønder havde også problemer: 6 af de 7 i hold-
truppen meldte fra, - og de mest oplagte reserver var optaget af 
korarrangement i Tønder eller en ungdomstur til Hamborg. Tønder 
mødte derfor også kun med 4 mand til en kamp helt uden betydning. 
Resultat: Gråsten-2 – Tønder-2 = 3½-½, hvor Niels Chr. Nielsen 
på førstebrættet spillede remis.   
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Søndag den 13. marts. Sidste runde i divisionsturneringen, der blev 
afviklet i Nyborg: Læseforeningen-1 – Tønder = 6-2 efter en flot 
sejr til Jørn Lassen (over Johnny M. Harboe) og remis`er til Jens Chr. 
Lund og Hans U. Christensen. Selv med et 8-0 nederlag ville Tønder 
have været udenfor nedrykningfare pga. afstanden til nr. 7 og 8 hhv. 
Læseforeningen2 og Aabenraa. De øvrige resultater i  rækken: 
Nyborg - Bov = 5½-2½, Læseforeningen2-Aabenraa = 5½-2 og Ribe-
Sydøstfyn = 3-5. Slutstillingen i 2 division gruppe 3:  
1.Læseforeningen1 43½ point, 2. Sydøstfyn 37½ point, 3. Ribe 33 
point, 4. Nyborg 26½ point, 5. Bov 26 point, 6. Tønder 25½ point, 7. 
Læseforeningen2 18½ point og 8. Aabenraa 12½ point.  
 
Mandag den 14. marts blev de første runder i klubturneringens 
finalepuljer spillet. Der var en del afbud, men følgende partier blev 
spillet: Kaj E. Larsen - Jørn Lassen 1½-½, Nikolaj Holm - Peter M. 
Jensen 2-0, Søren Sønnichsen - Andreas Bock 2-0, Rolf Zömbick - Ole 
Kreutzfeldt 2-0.  
 
Torsdag den 17. marts blev 10. afdeling i GrandPrix-serien 
afviklet. Kun 4 personer mødte op, så det blev afviklet dobbeltrundet 
med 6 partier pr. spiller. Aftenens vinder blev Jørn Lassen med 
maksimum 6 point foran Peter E. Larsen med 4 point.    
 
Sønderjysk EMT afsluttedes lørdag den 19. marts. I mesterskabs-
klassen var der stor spænding om partiet Peter Leimand, Ribe, - Peter 
E. Larsen, Tønder, hvor Peter Leimand kæmpede for at rette op på 
renommeet efter en skuffende turnering  - og for at hjælpe sin bror 
Jens Chr. Leimand, der lå på andenpladsen, et halvt point efter den 
førende Peter Elkjær. Efter 5 timers hård kamp i et utroligt 
spændende parti måtte Peter Elkjær bøje sig, desværre, og acceptere, 
at det ikke blev til et sønderjydsk mesterskab i denne omgang, men 
"kun" en flot andenplads.- I basis-3 fortsatte Rolf Zömbick sin flotte 
serie og nåede med sejre i de sidste fem runder op på en delt 
andenplads.  
 
Mandag den 21. marts var en aften, hvor mange partier i 
klubturneringen blev udsat. Men der blev dog også spillet hård 
kampskak. Jens Carl Pedersen-Jens Olesen 1-1, Jørn Lassen-Niels 
Falsig 1-1, Søren Henriksen-Peter M. Jensen 2-0, Dan Kreutzfeldt-Ole 
Kreutzfeldt 2-0, Edlef Bucka Lassen-Rolf Zömbick ½-½ (det andet 
parti udsat).  
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DM 2005 i enkeltmandsskak er startet i Køge. I landsholdsklassen 
spilles der knock-out runder, hvor spillerne mødes med både hvid og 
sort, og vinderen går videre. GM Curt Hansen er den højestratede 
deltager og vinder af DM 6 gange tidligere. Første rundes modstander 
var sidste års danske mester IM Steffen Pedersen. Det blev en blød 
remis i første parti, hvor Curt havde sort, men remis også i andet 
parti, hvor en trængt Steffen Pedersen ofrede sig frem til en evig 
skak. Omkampen blev vundet af Curt, der hermed er videre til 2. 
runde, hvor modstanderen er Jacob Ågård. (21. marts)   
DM 2005. Curt Hansen vandt første parti i landsholdsklassens 
kvartfinaler mod Jacob Ågård. Arne Matthiesen startede i dag i 
kandidatklassen med et nederlag mod Nikolaj Mikkelsen. (22. marts) 
 
Påskelyn i Løgumkloster er efterhånden en tilbagevendende og god 
tradition. Årets udgave blev spillet tirsdag den 22. marts med 16 
deltagere, heraf de 6 fra Tønder Skakklub. Først var der indledende 
puljespil i to grupper á 8 spillere, hvorfra man kvalificerede sig til 3 
finalegrupper. Finalegruppe-1 fik sammensætningen: Hans V. Hansen, 
Løgumkloster, Svend E. Kramer, Bov, Orla Rodenberg, Bov, Jan 
Christensen, Øbro og ex-Tønder, samt Jørn Lassen og Niels Falsig, 
begge Tønder. Jan Christensen og Jørn Lassen snuppede en delt 
førsteplads med 4½ point og Niels Falsig blev nr. tre med 3 point. 
Finalegruppe-2 blev vundet af Peter E. Larsen, Tønder, med maximum 
5 point foran Jens O. Olesen, Tønder, med 3½ point. I finalegruppe-3 
sluttede 3 spillere på en delt førsteplads: Godtfred Sloth Jensen, 
Åbenrå, Jens P. Jensen, Løgumkloster, og Nikolaj Holm, alle med 4 
point af 6 mulige, - og den efterfølgende omkamp blev vundet sikkert 
af G. Sloth Jensen. (22. marts)  
 
DM 2005. Curt Hansen spillede remis i dag og er nu klar til 
semifinalerne. Arne Matthiesen vandt i dag.  (23. marts)  Curt vandt 
med de sorte brikker det første semifinaleparti i dag.  Arne spillede en 
hurtig remis. (24. marts)  Curt Hansen er efter remis i dagens parti 
klar til finalen om det danske mesterskab. Modstanderen bliver enten 
GM Lars Schandorff eller GM Sune Berg Hansen, der har spillet to 
gange remis og skal i omkamp i aften. - Arne Matthiesen satte sin 
modstander mat i dag og fik et helt point på kontoen. (25. marts) 
Curt tabte første finaleparti med sort mod en velspillende Sune Berg 
Hansen og skal nu vinde i morgen for at hænge på. Arne spillede en 
hurtig remis i dag. (26. marts)  Curt vandt andet finaleparti, og der 
skal nu omkampe til. De spilles som hurtigskak.  Arne spillede igen 
remis. (27. marts)   
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Første parti mellem Curt Hansen og Sune Berg Hansen endte remis, 
det næste med en tilsyneladende heldig sejr til Sune Berg Hansen 
efter et yderst dramatisk parti. Dvs. Sune Berg Hansen blev 
danmarksmester 2005 med Curt Hansen som nummer to. - Arne 
Matthiesen spillede remis mod IM Brinck Clausen.  (28. marts) 
 
Per Gallo har fået sin skakudvikling i Løgumkloster og bor nu i 
Randers. Men da kæresten vil til Tønder og arbejde om et par år, har 
han nu indmeldt sig i Tønder Skakklub. Et par af Pers partier er nu sat 
op i partisektionen på denne site. Vi siger tak til Per og velkommen. 
 
DigePosten, en ugeavis der udkommer i hele den nye Tønder 
storkommune og i nogle områder derudover, har for tiden lidt skak 
hver eneste gang ! De har fået hæftet "Dronningen ofrer sig og gør sit 
land ære", bestående af 60 skakopgaver - og der bringes en opgave 
fra hæftet hver uge. I denne uge var det 7. gang. Hæftet blev 
udarbejdet af Kaj Elkjær Larsen og Gonde Hansen i anledningen af 
dronningens 60-års dag for nogle år siden. (1. april) 
 
Ribe EMT 2005 afvikles i denne weekend. I mester-2 deltager de to 
tidligere Tønder-spillere Martin Matthiesen og Jesper Mørk Lauridsen.  
(1. april) .. og i basis-1 deltager Hans U. Christensen.  Hans Ulrich 
kom godt fra start med sejr over klubmester Dennins Larsen, Ribe. 
(2. april) Hans U. sluttede i basis-1 med 3 point på en delt 2. plads 
efter vinderen Torben Jensen (2032), Esbjerg. Martin Matthiesen 
opnåede 4 point i mester-2 og delte førstepladsen med GM Carsten 
Høj (2396). Davor Polo vandt den øverste klasse. (3. april) 
 
Mandag den 4. april. Masser af kampe blev afviklet i 
klubturneringen: Jens O. Olesen-Christian Boisen 1-1, Niels Falsig-
Kaj E. Larsen 2-0, Andreas Bock-Søren Henriksen 1-1, Andreas Bock-
Peter M. Jensen 1-1, Kenneth Nørgård-Nikolaj Holm 0-2, Peter M. 
Jensen-Kenneth Nørgård 0-2, Nikolaj Holm-Søren Henriksen 0-2, 
Henrik Møller-Dan Kreutzfeldt 0-2, Rolf Zömbick-Niels S. Nielsen 2-0. 
Der mangler endnu to fulde runder samt en masse udsatte partier. 
Intet er afgjort.  
 
Mandag den 11. april. Der skulle have været fuldt program i 
klubturneringen, men igen var der nogle udsatte kampe. Følgende 
blev spillet: Jens O.Olesen-Jørn Lassen 0-2, Jens Carl Pedersen-Kaj 
Elkjær Larsen 0-2, Nikolaj Holm-Søren Sønninchsen 2-0, Andreas 
Bock-Nikolaj Holm 0-2, Dan Kreutzfeldt-Edlef Bucka-Lassen 1-1, Ole 
Kreutzfeldt-Niels S. Nielsen 2-0. 
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Tilbageblik ………….…..   
på gamle Skaknyt og tiden dengang 
 
 
Udgivelsestidspunkterne var anderledes i Skaknyt`s første leveår. Således udkom 
Skaknyt 12 i sommerferieperioden. Indholdet bestod dels i referater fra sæsonens sidste 
begivenheder, dels i oplæg til den nye sæson. Bladet indeholdt 32 tæt pakkede sider med 
et ret rigt og varieret indhold. 
 
Generalforsamlingen 1980 blev refereret på 3 sider. Et pluk fra Jens Carl Pedersens 
formandsberetning: ”Om klubbens tilstand kan berettes, at medlemstallet har passeret de 
halvthundrede for opadgående, og at gennemsnitalderen for medlemmerne har passeret 
de halvthundrede for nedadgående” – en meget dækkende beskrivelse af situationen i 
klubben i de år. Kontingentet blev fastsat uændret til 130 kr årligt for seniorer og 65 kr 
for juniores. Jens Carl Pedersen, Chr. Lassen, Poul H. Hansen og Niels Falsig blev 
genvalgt til bestyrelsen, og Gonde Hansen blev valgt ind efter en længere pause fra 
bestyrelsesarbejde. Under debatten blev der drøftet ikke-ryger lokale, spilleaften, 
spilletidsspunkt og meget mere.  
 
Klubturneringen sluttede i maj. Egon Laugesen blev klubmester. Et halvt point efter 
fulgte Kaj E. Larsen, Niels Falsig, Henrik Sørensen og Poul H. Hansen side om side, 
men her anført efter korrektionsberegning. Længere nede i tabellen finder vi følgende 
kendte navne: 7. Helge Andersen, 9. Jens Carl Pedersen, 13. Karlo Christensen, 14. 
Gonde Hansen og 16. Jens Olesen.  Klasse-2 (28 deltagere) blev vundet af Klaus 
Andersen, der havde et halvt points forspring til Andreas Kastbjerg og Thomas Kirsten. 
På plads 24 kom Martin Christiansen.  
 
Andre aktiviteter: Grenzlandtreffen i Leck havde deltagelse af 3 danskere. Curt 
Hansen, dengang ung !, vandt suverænt den øverste række i det omfattende 
lynskakstævne, mens Poul H. Hansen sluttede i den nederste ende. Chr. A. Petersen var 
med i C-gruppen. En skakolympiade i Åbenrå blev vundet af Curt Hansen foran Jens 
Chr. Lund og Poul H. Hansen. Andreas Kastbjerg var med i 3. klasse. Firmaskak: Der 
blev spillet en dyst mellem Hartmann og BW-Damp, hvor begge sider afleverede et træk 
hver anden dag. På Hartmanns hold deltog bl.a. Nis H. Madsen (nu Løgumkloster) og på 
BW-Damps hold var Martin Christiansen primus motor.  Hartmann vandt.  
 
Der blev inviteret til følgende aktiviteter i den første del af den nye sæson: Byturnering, 
venskabskamp mod Leck, teoriundervisning (Egon, Kaj og Poul), holdturnering og en 
intern k-skak-turnering. 
 

nf 
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John Frederiksen (2107) − Jens Chr. Lund (2145)  

2.division gr.3  Nyborg - Tønder (6),  06.03.2005 
[Kommentarer af Jens Chr. Lund]  SN–112  [ A48 Kongeindisk ] 
1.d4 Sf6 2.Lf4 g6 3.e3 Lg7 4.Sf3 0–0 5.Sbd2 d5 6.Ld3 c5 7.c3 b6 
Hvid har stillet sig op i en slags Colle-system. I disse opstillinger har 
sort dog normalt en løber på e7 i stedet for g7. 8.0–0 Lb7 9.Te1 Sbd7 
10.Tc1 Et nærliggende, men slapt træk. Hvad skal tårnet på c1? - Kun 
hvis c-linjen åbnes efter -, cxd4 vil tårnet stå godt i den åbne linje, men 
det tillader sort selvfølgelig ikke. I den foreliggende stilling er 10.e4 det 
logiske træk. Efter generalafbytning på e4 ville der opstå en ret lige 
stilling. 10...Se4. Konsekvensen af hvids slappe 10.træk. Sort besætter 
nu feltet e4. 11.Lxe4 dxe4 12.Sg5 e5! [ Meget bedre end 12...Sf6 
13.Dc2 Dd5 14.c4 Df5 15.f3] I resten af partiet er det sort der dikterer 
slagets gang. 13.dxe5 Sxe5 14.Lxe5 Dxg5 15.Lxg7 Kxg7 16.Dc2 
f5. Sort har nu klar positionsfordel på grund af den stærke løber samt 
kontrollen over feltet d3. 17.Tcd1 Tfd8 18.Sf1 Td3 19.Sg3 [ Eller 
19.f4 Dd8 20.Txd3 exd3 21.Dd2 Dd5 med klar sort fordel.] 19...Tad8 
20.Txd3 exd3 21.Dd2.  
 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-+( 
7zpl+-+-mkp' 
6-zp-+-+p+& 
5+-zp-+pwq-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-zPpzP-sN-# 
2PzP-wQ-zPPzP" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 
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Hvid regner nu med at være over 
det værste, men den lange løber-
diagonal er dræbende.21...h5 22.f4 
Dg4 23.Dd1. Taber lynhurtigt, men 
den hvide stilling kan ikke forsvares. 
[ På 23.Sf1 følger 23...Lxg2 24.Dxg2 
d2 25.Sxd2 Dxg2+ 26.Kxg2 Txd2+ 
med klart vundet  slutspil.] 23...d2! 
Fribondens triumf. Hvid kan opgive. 
24.Te2 La6. Hvid opgav. 0–1   
På 24.Tf1 afgør -, h4.  
Jens Chr. Lund. 
 
 



"Efterfølgende to meget omstridte partier fra den 3.klubturnering 
gr.1 i E-skakklubben, hvor jeg spiller mod Baldur Kristinsson, 
Island. Det ene, hvor jeg har sort, spiller hvid ikke de bedste og 
mest relevante træk i åbningen, selvom han har en stor database. 
Det andet, hvor jeg spiller hvid, laver sort en simpel buk". GH. 
 
Baldur Kristinsson (2133) − Gonde Hansen (2017)  
3.Klubturnering gr.1  (2.mdr.)  12.01.2005 
[GH SN−112]    [C39] 
Et rigtig spændende parti i Kongegambit med bemærkninger af hvid og sort. 
1.e4 e5  2.f4 exf4 3.Sf3 g5 4.h4 g4 5.Se5 d6. Her spilles mest 5...Sf6, men 
teksttrækket er ganske udmærket.GH. 6.Sxg4 Le7! 7.Df3 Bedre var 7.d4. 
7...Lxh4+ 8.Sf2 Dg5 9.d4 Sc6 10.c3  Baldur: "Er 9.− Sc6 en TN? Jeg er godt 
nok ingen ekspert i Kongegambit, men jeg har ikke trækket i min database. 
Det er nok bedre end alternativet 9.− Lg3, der efter min mening fører til hvid 
fordel".  Gonde: "Jeg spiller aldrig Kongegambit med hvid i K−skak. 9.−Sc6 
mener jeg er  et naturligt udviklingstræk. Sort bringer en officer mere i spil. 
Spillet af W.Shipman, M.Leonard,V.M.Trofimov mfl. Jeg har vist 9-10 stk. Ikke 
alle med 0-1". 10...Lg3.  Her ser vi at hvid efter 10 træk har store problemer 
med udviklingen. 11.Kd1 h5 12.Sh3 De7?! [ Bedre var nok: 12...Df6 med 
truslen Lg4.] 13.Kc2 Lg4 14.Dd3 Sf6 15.Lxf4 Sxe4 [ Svagere var: 15...Lxf4?! 
16.Sxf4 Dxe4 17.Dxe4+ Sxe4 og hvid får ud/afviklet.] 16.Lxg3 Lf5 17.Le1?   
Baldur: "Spændende stilling vi har fået ud det her! Tak for at spille 15... Sxe4 i 
stedet for det kedelige og remisagtige 15... Lxf4 16.Sxf4 Dxe4". 17...Tg8  

XABCDEFGHY 
8r+-+k+r+( 
7zppzp-wqp+-' 
6-+nzp-+-+& 
5+-+-+l+p% 
4-+-zPn+-+$ 
3+-zPQ+-+N# 
2PzPK+-+P+" 
1tRN+-vLL+R! 
xabcdefghy 
 

19.Dxg3 Txg3 20.Lxg3 De4 21.Sa3 Dg4+ 22.Kd2 Dxg3 23.Te1+ Kd7 
24.Te3 Dg4 25.d5 Se7 26.Lb5+ c6 27.dxc6+ bxc6 28.Txe7+ Kxe7 29.Lxc6 
Tb8   Baldur:"Det er vist håbløst, tak for spil" Hvid opgav. 0-1 
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 Gonde: "Ja, og jeg er en løber 
bagefter..."  18.Kd1   Baldur : "Så 
enkelt er det nu heller ikke. 
Desuden havde jeg regnet med 
17... Sxc3 18.Lxc3 Lxc3 med en 
tveægget stilling. 17... Tg8 kom 
som en overraskelse". 18...Sg3 
Gonde: "Da kongen stadig stod i 
en binding af dronningen giver det 
sort mulighed for at indføje et 
mellemtræk som 17... Tg8. Hvid 
kunne have forsøgt 17.Lf4 eller 
17.Lh2, der måske var et bedre 
alternativ".  



Gonde Hansen (2017) − Baldur Kristinsson (2133)  

E−skakklubben 3.Klubturnering  gr.1 (2.mdr.)  12.01.2005 
[GH SN−112]     [B92 Siciliansk] 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 (Najdorf varianten i 
Siciliansk) 6.Le2 e5 7.Sb3 Le7 8.0-0 0-0 9.Dd3 Le6 10.Dg3 Sc6 11.f4 Sd4 
12.Ld1 12...Lc4 13.Te1 [ 13.Tf2 Tc8] 13...d5 14.fxe5 Sxe4 15.Sxe4 dxe4 
16.Sxd4 [ 16.Txe4?! Sxb3 17.cxb3 Dxd1+ 18.Te1 Dd4+ 19.Le3 De4 20.bxc4 Lh4 
21.Df3 Dxf3 22.gxf3 Lxe1 23.Txe1] 16...Dxd4+  Baldur: "Jeg er ked af at skuffe 
dig, men Sh4 er altså for risikabelt". [ 16...Lh4 17.De3 Lxe1 18.b3 ( 18.c3 Lh4 
19.Dxe4) 18...Lb5 ( 18...Da5 19.bxc4) 19.c4 Le8 20.Lb2 Lb4] 17.Kh1  Gonde: 
"Jeg tror alligevel, Sh4 var det bedste træk". 17...Kh8  Baldur: "Det kan godt 
være, men det indebar også en vis risiko for at tabe, og desuden mister man 
initiativet i lang tid. Det her bliver nok svært at vinde for sort, men det er lige så 
svært at tabe det". 18.c3  Gonde: "Det er rigtigt. Det er som regel marginalerne, 
der giver udslaget". 18...Dd5 19.Lc2 Ld3 20.Lxd3 exd3 21.Le3 Db5 22.b3 f6 
23.e6 Tac8 24.Ld4 d2 25.Te4 Dh5 26.Df3 Dxf3 [ 26...Dg5?! 27.Td1 Tc6 
28.Te2±] 27.gxf3 f5 28.Te2 Lg5 29.Tg1  
 

XABCDEFGHY 
8-+r+-tr-mk( 
7+p+-+-zpp' 
6p+-+P+-+& 
5+-+-+pvl-% 
4-+-vL-+-+$ 
3+PzP-+P+-# 
2P+-zpR+-zP" 
1+-+-+-tRK! 
xabcdefghy 

 
29...Lh6?? 30.Txd2!  Baldur:"Havde glemt jeg havde planlagt Tfe8. Lh6 er en 
forfærdelig brøler jeg sjældent begår" Sort opgav. 1-0 
 
 
 

19 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er der plads 
 

til din annonce 
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Per Gallo (1679) - Claus Rossen (2127)  

Rokaden klubturnering, 16.09.2003 
[Kommentarer af Per Gallo]       SN-112   [B43  Siciliansk] 
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.Sc3 Dc7 6.Ld3 Sc6 7.Sb3 Lb4 8.Ld2 Sf6 
9.De2 0-0 10.f4! Et bondeoffer der giver hvid muligheder på kongefløjen. Hvis sort 
ikke tager imod, vil hvid rokere langt og spille g4 osv. 10...b5 bedre er nok det 
direkte Lxc3. [ f.eks. 10...Lxc3 11.Lxc3 Dxf4 12.Tf1 der dog giver hvid gode 
chancer på kongefløjen.] 11.0-0-0 Lxc3 så kom det. 12.Lxc3 Dxf4+ 13.Kb1 e5 
Sort bliver åbenbart nødt til at lukke af for hvids løber.  14.Thf1! Dg4 Sort tør ikke 
slå på h2. 15.Tf3 d6 16.h3 Dg6 17.g4 Le6 18.Tf5! Et stærkt træk. 18...Lxf5 [ Hvis 
sort spiller 18...Lxb3 19.axb3 Sd4?! så slår hvid ikke springeren, men spiller  
20.Dg2! og sort kan ikke tage kvaliteten pgå. 20...Sxf5 21.exf5 Dh6 ( Men 21...Dg5 
holder remis med 22.Ld2 Dh4 23.Le1 Dg5 osv. Og mod en så stærk modstander 
som Claus Rossen må remis være udmærket for mig.) 22.Ld2 Dh4 23.Le1 Dh6 
24.g5 Dh5 25.Le2 og dronningen er fanget.] 19.exf5 Dh6? [ 19...Dg5 var bedre 
hvor hvid også spiller 20.Dg2]  20.Dg2! Truer både Sc6 og 21.g5. 20...De3 
21.Dxc6 Tfd8 22.Dg2 Tac8 23.Te1 [ Bedre havde nok været  23.Ld2 Da7 24.g5]  
23...Da7 24.La5 Te8 25.g5 Sh5 26.Le4 Tc4 27.g6 hxg6 28.fxg6 Sf4 29.gxf7+ 
Dxf7 30.Df1 d5.  Sort får nu lidt modchancer pga.hans bønder i centrum. 31.Lh1 
Dg6 32.Lc3 d4. Vi er nu begge i stærk tidnød. 33.Sxd4.  Hvid vælger at give 
officereren tilbage. [ Bedre havde været  33.Le4 Dd6 34.Ld2]  33...exd4 34.Txe8+ 
Dxe8 35.Ld2 d3? 36.cxd3  

XABCDEFGHY 
8-+-+q+k+( 
7+-+-+-zp-' 
6p+-+-+-+& 
5+p+-+-+-% 
4-+r+-sn-+$ 
3+-+P+-+P# 
2PzP-vL-+-+" 
1+K+-+Q+L! 
xabcdefghy 
Dette var mit allerførste parti i Skakklubben Rokaden, og jeg er stolt over at have 
besejret en så stærk modstander. Per Gallo. 
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 Nu står hvid bedst.36...De2? Taber et 
tårn. 37.Dxe2 Sxe2 38.Ld5+ Kh8 
39.Lxc4? I min tidnød ser jeg slet ikke 
39.dxc4, men slutspillet er nu alligevel 
vundet for hvid. 39...bxc4 40.dxc4 Sg1 
41.h4 Sf3 42.Lg5 Kg8 43.Kc2 Kf7 44.b4 
Ke6 45.Ld8 g6 46.a4 Kd7 47.Lf6 Kc6 
48.Kd3 Kd6 49.b5 axb5 50.axb5 Kc5 
51.Le7+ Kb6 52.Ke4 Sd2+ 53.Kd5 Sb1 
54.Ld8+ Kb7 55.Kd6 Sa3 56.Kd5 Sb1 
57.Lf6 Sa3 58.Ld4 Kc7 59.b6+ Kb7 
60.c5 Sc2 61.c6+ Ka6 62.b7 og sort 
opgav. 1-0 



Per Gallo – Jan Han Petersen 
13.10.2003 
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 e6 4. O-O Sge7 5. c3 Dc7 6. d3 a6 7. Lxc6 
Sxc6 8. d4 cxd4 9. cxd4 Le7 10. Sc3 b5 11. d5 b4 12. Se2 Sd8 13. 
Lf4 d6 14. Da4+ Ld7 15. Dxb4 Tab8 16. Dd2 e5 17. Le3 Lg4 18. Tac1 
Db7 19. Tc2 Db4 20. Sg3 O-O 21. Tfc1 Dxd2 22. Sxd2 g6 23. Sb3 Tb5 
24. f3 f5 25. Lh6 Te8 26. fxg4 f4 27. Sf1 Sf7 28. g5 Lxg5 29. Lxg5 
Sxg5 30. Sfd2  1-0 
 
Per Gallo – Peter Grønborg 
23.02.2004 
1. e4 e6 2. d3 d5 3. Sd2 Lc5 4. Sgf3 Sd7 5. g3 Sgf6 6. e5 Sh5 7. Sb3 
g6 8. d4 Le7 9. g4 Sg7 10. Lh6 Tg8 11. Dd2 Sf8 12. O-O-O b6 13. 
Df4 Lb7 14. h4 Dd7 15. Sg5 O-O-O 16. Sxf7 Te8 17. Th3 g5 18. Sxg5 
Sg6 19. Dd2 Lxg5 20. Lxg5 Tef8 21. Ld3 De8 22. h5 Se7 23. Lxh7 
Th8 24. Lxe7 Dxe7 25. Lg6 c5 26. dxc5 bxc5 27. Sxc5 Dxc5 28. Tc3 
1-0 
 
Per Gallo – Stig Holten 
24.02.2004 
1. e4 g6 2. d4 d6 3. f4 Lg7 4. Sc3 e6 5. Sf3 Se7 6. Le3 a6 7. Ld3 
Sd7. 8. e5 Sf5 9. Lf2 Se7 10. Dd2 d5 11. h4 h5 12. O-O-O f5 13. exf6 
Lxf6 14. Sg5 Sf8 15. Tde1 Sf5 16. Lxf5 gxf5 17. Dd3 Lxg5 18. hxg5 
Kd7 19. Lh4 Sg6 20. Sxd5 c6 21. Sf6+ Kc7 22. De3 Dd6 23. Lg3 h4 
24. Lxh4 Ld7 25. Lg3 Tad8 26. Th3 Lc8 27. c3 De7 28. Teh1 Tdf8 29. 
Txh8 Txh8 30. Txh8 Sxh8 31. De5+ Kb6 32. Lf2 Sg6 33. d5 c5 34. d6 
Sxe5 35. dxe7 1-0 
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Skoleskak i Tønder 
Sted: Tønder Gymnasium og HF 
Tid:    torsdage kl. 15:30-17:30 
Kontakt: Kaj Elkjær Larsen 7472 2020 

Opdateret  31. marts 2005  
  

Tønder Skakklubs skakskole. 
  
Dagbogen:  Kommende tilbud: 
  
Torsdag den 31. marts: Det nye skole-
skakblad blev studeret, og opgaverne blev 
diskuteret. Gennemgang af et parti af Morphy 
og en runde i den interne turnering. 
Det ser ud til, at nogle af eleverne vil deltage 
i Tjeles skaksommerlejr.  Der var 16 
fremmødte elever. 
  
Torsdag den 17. marts var der 4 afbud og 
14, der mødte frem. Der blev lavet teori og 
spillet i den interne turnering. Der er nu 
påskeferie, og næste gang bliver den 31. 
marts. 
  
Torsdag den 10. marts var der 17 elever til 
skoleskak ! 
Der blev snakket mere Bent Larsen, 
demonstreret et parti, spillet en runde i den 
interne turnering, en lille omgang lyn, samt 
lidt simultan. Kaj E. Larsen fik hjælp af Jørn 
Lassen. 
  
Torsdag den 3. marts var der 13 
fremmødte. Bent Larsen var et af dagens 
temaer, men også en opgave, notation og et 
parti i den interne turnering var på 
programmet. Kaj E. Larsen fik hjælp af Erik 
Damholdt. 
  
Mandag den 28. febr.: Sidste holdkamp i D-
rækken blev spillet, og Tønders hold tabte 
med 4-6 til Ribe. Peter Jordt vandt begge sine 
partier, mens Anders Pihlkjær og Eskil 
Tonnesen vandt et parti hver. 
  

   
Skoleskakken er i fuld gang. 
Der er åbent hver torsdag 
kl.15:30-17:30 og det foregår 
på Tønder Gymnasium i 
nordfløjens kælder. 
 
Nye deltagere er velkomne. 
 
Vesteregnsmesterskaberne 
i skoleskak spilles på Tønder 
Gymnasium lørdag den 30. 
april. 
Tilmelding hos Kaj E. Larsen. 
  
Holdturneringen. 
Skoleskakken under Tønder 
Skakklub har tilmeldt et hold i 
D-rækken i den sønderjyske 
holdturnering.  
Denne turnering er slut nu. 
Spillerne blev udtaget blandt 
dem, der deltager i 
skoleskakken om torsdagen. 
11/12: Tønder-Frøslevlejren   
5½-4½ 
29/11: Tønder – Bov 4            
5½-4½ 
11/12:   Bov 6 – Tønder            
1-9 
11/12:   Nordals-Tønder           
10-0 
11/12:   Bov 5 – Tønder            
5-5   
28/2:   Tønder-Ribe 6               
4-6 
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Skakkalenderen 
Der spilles  hver mandag aften fra kl. 19, samt 1- 2 torsdage pr. måned i 

højsæsonen fra kl. 19.30.  
Man kan deltage i arrangementerne, kigge på eller spille hyggeskak.  

Alle er velkomne til uforpligtende at kigge indenfor............... 
Der er skoleskak torsdage 15.30-17.30, pånær i skoleferierne. I sæsonen 2004-05 

undervises skak fra og med 2. sept. til og med 28.april.. 
 
 

søndag 17. april Den sønderjyske pokalturnering kl 09.00 på Tønder Gymnasium. 
Der spilles på 4 mandshold med 30 min pr. spiller pr parti.   

mandag  18. april Klubturneringen: Finalepulje-spil  

mandag  25. april Hængepartier i klubturneringen. For de øvrige:  
GrandPrix11: Tilmelding senest 19.20 og start 19.30. 

lørdag  30. april Vesteregnsmesterskaberne i skoleskak  på Tønder Gymnasium 
fra kl. 9.  

mandag    2. maj Generalforsamling i Tønder Skakklub kl. 20.00.   
mandag   9. maj GrandPrix12: Tilmelding senest 19.20 og start 19.30.  
mandag  16. maj 2. pinsedag, ingen skak i klublokalet.  
mandag  23. maj sæsonafslutning (makkerskak ?) med hyggeskak og oprydning . . . 
:::::::::::: :::::::::::: sommerpause begynder...........................................  

mandag  20. juni sommerskak kl 19.30 i klublokalet. Mød op inden 19.20, og du er 
med !  

mandag 11. juli sommerskak kl. 19.30.  Sted fastsættes senere.  

mandag  25. juli 
sommerskak kl. 19.30 hos Gonde Hansen, Stormstræde 4, 
Havneby, Rømø. Tilmelding senest 24. juli på tlf 7475 6476 eller 
på mail. 

::::::::::: :::::::::::: sommerpause slutter...........................................  
mandag  15.august Sæsonstart  
 
 
 

Sponsorer for Tønder Skakklub 
Tønder Sparekasse ● Sydbank A/S 

Toyota - Tønder (Autocenter Syd A/S) 
Kvickly - Tønder   
samt klubmedlemmer: 

Niels Falsig – Gonde Hansen – Kaj Elkjær Larsen – 
Egon Laugesen 

 
 




