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Redaktionen:    

Søren Rødgaard Henriksen  Tlf.: 2273 0489  –  e-mail: skak@sbrh.dk 
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andre bidrag til bladet er velkomne. 
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Sæson-slut 
Sæsonen er ved at fade ud. Alle interne turneringer er afsluttede, og generalforsam-
lingen er afviklet.  Tilbage står i skrivende stund to afdelinger af GrenzGrandPrix, en i 
Løgumkloster og en i Leck. 

Som sagt i årsberetningen (kan ses på nettet) har det været en fornuftig sæson. Der har 
været megen aktivitet og der var gode sportslige resultater, både for klubbens hold og 
for enkeltspillere.  

Vi ser frem til en ny sæson med optimisme! 

Sommerskak. 

Traditionen tro arrangeres der hen gennem sommeren 3-4 skakaftener i privat  regi. 
Alle medlemmer er velkomne, og det er aldeles gratis. Datoer og steder vil medio juni 
kunne ses i på hjemmesiden.   

Efterårsprogrammet 

vil komme i næste Skaknyt i august, men formentlig allerede primo juli på hjemmesi-
den.  

For en sikkerheds skyld har vi sat de første uger på i kalenderen i dette nummer med 
første afdeling af TønderGrandPrix og de første runder af næste udgave af Byturnerin-
gen.             - nf 

90 års jubilæum. 

Tønder Skakklub fylder 90 år den 22. november. Det skal fejres på en eller anden måde.  

En privat sponsor fra medlemskredsen har tilbudt et pænt beløb som giver os mulighe-
der for at gøre noget ekstraordinært. Der vil af bestyrelsen blive nedsat et udvalg, som 
skal arbejde med sagen, men har du gode ideer, så lad os høre om dem.  

Det bliver dog ikke så spektakulært som jubilæet i 1997, da klubben fyldte 75 år. Den-
gang tog vi værtsskabet for DM, som med Nis P. Jollmann som primus motor blev afvik-
let i Tønderhallerne i påskedagene. Vi havde også en særlig jubilæumsturnering i no-
vember med stærke spillere og med GM Curt Hansen som vinder foran DSU-formanden 
Søren Bech Hansen og Martin Matthiesen. Herefter var der middag med ægtefæller og 
indbudte honoratiores.  Der blev udformet et flot jubilæumsskrift med Kaj Elkjær Lar-
sen, Egon Laugesen og Gonde Hansen som forfattere og producenter, og der var en 
skakudstilling på Tønder Bibliotek.  

Dengang var klubben både større og stærkere end i dag, men naturligvis skal vi fejre 
jubilæet alligevel!   

-nf 
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Skakkalenderen 

Pokaler 
I de gode gamle dage havde vi pokaler i stort set alle turneringer og en til hver klasse.  Det er gået 
af mode, og ingen har vist den store lyst til at holde sølvtøjet i pæn stand. Ikke desto mindre skal 
der alligevel omtales to aktuelle pokaler her: 

Vi fandt en meget stor vandrepokal til klubmesteren, men den er ikke opdateret siden år 2000. 
Det forsøger vi at råde bod på nu. Pokalen er afleveret til indgravering, og den kommer så i spil 
igen. For ikke at bøvle med den alt for længe besluttes det hermed, at den første spiller, der vin-
der klubturneringen 2 gange efter 2012 får den til ejendom. Den er faktisk pæn at have stående, 
og den rummer megen historie, idet der optræder navne som Jesper Mørch Lauridsen, Arne Mat-
thiesen, Martin Matthiesen, Johnny Harboe, Ole Bo Andersen og naturligvis Kaj Elkjær Larsen, 
Egon Laugesen og Helge Andersen. 

Vores egen interne pokalturnering burde have en vandrepokal til vinderen. Det vil ske nu med 
start her i 2012. Kun dette års pokalvinder bliver indgraveret i første omgang. Den spiller, der 
først vinder pokalturneringen 3 gange i træk eller 5 gange i alt, får den til ejendom!  

Måtte disse to bemærkninger lokke flere til kamp i de to turneringer!                                             -nf 

tirsdag   5. juni  GrænseGrandPrix kl. 19 i Løgumkloster 

fredag 15. juni  GrænseGrandPrix kl. 19 i Leck 

Sommerpause 

mandag 25. juni 
 

mandag 2. juli 
 

mandag 16. juli,  
 
 
 

mandag 30. juli 
 
 

Sommerskak: 

kl. 19:  hos Rolf Zömbick, Søndergade 5, Højer.  
 Tilmelding senest 24. juni til Rolf  (zombick@msn.com) 
kl. 19:   hos Edlef Bucka-Lassen, Sønderbygade 5, Hjerpsted.  
 Tilmelding senest 1. juli til Edlef  (bul@bucka.dk) 
kl. 18:  hos Jens Chr. Lund, Slogsherredsvej 12, Bylderup.  
 Tilmelding senest 15. juli til Jens Chr. 
 (jenschrlund@bbsyd.dk)  
 Undlad at spise aftensmad forud! 
kl. 19:  hos Kaj Elkjær Larsen, Grev Schacksvej 3, Tønder.  
 Tilmelding senest 29. juli til Kaj 
 (kaj.elkjaer.larsen3@gmail.com) 

mandag 20. aug.  Sæsonstart kl. 19.30:   Hyggeskak 

mandag 27. aug 

 TønderGrandPrix   1. afdeling kl. 19.30.   
                                   Tilmelding ved fremmøde inden 19.20. 

 Tilmeldingsfrist til Byturneringen. 

mandag 3. sept.  Tønder Byturnering 1. runde 

mandag 10. sept.  Tønder Byturnering 2. runde 
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Fra den sønderjyske pokalturnering den 5. maj i år,  
Tønder-1 i kamp mod et hold fra Gråsten 

Vinderholdet fra Pokalturneringen, Haderslevs elitehold, der her spiller mod Ribe 
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Bobby Fischer……. 

Midt i marts have vi en helt særlig klubaften med et indhold, der lå i grænseområdet 
mellem teori, nostalgi og underholdning. 

Temaet var Bobby Fischer og anledningen var udsendelsen af den nye film ”Bobby Fi-

scher Against The World”, der havde været vist på tv-kanalen Arte nogle måneder forud 
og som senere kom på DR2. 

Aftenen indledtes med et foredrag af Burkard Forbrich, Leck, (billedet), som er en stor 
og meget kyndig Fischer-fan og Fischer-kender. 

 

Herefter så vi filmen sammen og diskuterede den, inden Kaj Elkjær Larsen rundede af 
med at vise et par glimt af Fichers kunnen på demonstrationsbrættet.  

Vi var 17, mens vi var flest, og alle fik vist en rigtig god aften.    - nf 

I maj-udgaven af Haderslev Skakklubs storartede klubblad Bondefangeren, har Claus 

Mogensen skrevet en side om Fischer, som vi har fået tilladelse til at sakse og som kan 
læses på modsatte side 
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Michael Hedegaard, Haderslev 2 
Helge Andersen, Tønder. 

1.e4 c5 2.�f3 �c6 3.d4 cxd4 4.c3 
dxc3 5.�xc3 e6 6.�c4 Morragambit 
hvid ofrer en bonde for at få initiativ. 
16...�e7 7.0-0 d6 8.#e2 a6 9.a4 �f6 
10.%d1 #c7 11.h3 0-0 12.�g5 h6 
13.�f4 �e5 Ideen kommer fra et parti, 
som jeg så Godtfred Sloth Jensen spille 
mod Michael Hedegaard ved SEMT i 2011. 
Jeg kunne dog ikke huske varianten præ-
cist.14.�xe5 dxe5 15.�e3 �d7 
16.%ac1 �c5  

 

17.�a2 [17.�xc5 
xc5 18.�xe6 Mi-
chaels forslag - kan ikke spilles. 18...�xe6 

19.�d5 
a5∓] 17...�xe3 18.�d5 Ene-
ste træk, som holder gryden i kog.  

 

18...#xc1 I partiet mod Godtfred ofrer 
Michael dronningen og taber, men han 
burde have vundet. 19.�xf6+ gxf6 
20.%xc1 �xc1 21.#d1 �f4 22.g3 
22.
xd7 går selvfølgelig ikke. �ad8 
23.
xb7 �d1# 22...�c6 23.gxf4 %ad8 
24.#f3 %d4 25.fxe5 %xe4 26.#xf6 
%e1+ 27.'h2 %h1+ 28.'g3 %g1+ 
29.'h4 %g6 30.#f4 %d8 31.�b1 %g5 
32.#f6 %d4+ 33.f4 %g1 34.#xh6 Må-
ske lidt panikagtigt at slå og håbe på evig 
skak, men alternativet taber også: 

Parti fra holdturneringen 

Af Helge Andersen 

Kampen mod Haderslev var meget vig-
tigt. på grund af oprykningsreglerne, 
skulle vi holde Gråsten og Haderslev 
under os – resten var ligegyldigt. 

Jeg vidste godt, at Michael kunne finde 
på at spille Morragambit, men jeg var 
ikke forberedt på at møde ham. 
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34.�c2 �xa4 35.�xa4 �g6 36.
e7 
�xf4+ 37.�h5 �g7 38.�c2 �g5+ 
39.
xg5+ hxg5 40.�xg5 �f2∓ 
34...%xb1 35.#g5+ 'f8 36.#h6+ 'e8 
37.#h8+ 'd7 38.#f6 'c7 39.#xf7+ 
%d7 40.#xe6 %h7+ 41.'g3 %g1+ 
42.'f2 %g2+ 43.'e3 %g3+ 44.'f2 
%f3+ 45.'e2 %d7 46.f5 %xh3 47.f6  

{DIAGRAM} 

�f3+! Nu går han mat eller mister dron-
ningen. Sorts officerer arbejder rigtig godt 
sammen. 48.'e1 48.�e3 �g4+-+ 
48...%d1+ 49.'f2 %d2+ 50.'e1 %e2+ 
51.'f1 %h1# 0-1 

Tønders andethold i kamp mod Vojens 



14 

Tilbageblik………….…..       

på gamle Skaknyt og tiden dengang 
 

Skaknyt 39 var et meget fyldigt nummer.  Dengang var bladet jo vores eneste og meget 
brugte kommunikationslinie. Bladet var på 36 sider, alle nedkopierede eller skrevet 
med meget lille pitch.  

Generalforsamling. 

Nummeret indeholdt en indkaldelse til generalforsamlingen, der også dengang lå på 
den første klubaften i maj. Der var ændringer på vej, idet formanden Niels Falsig ville 
forlade bestyrelsen, og Henrik Friis var parat til at indtage den opgave. 
 Kontingentet blev foreslået uændret: 240 kr årligt for seniorer og det halve for 
juniorerne. 

Hovedkredsen. 

4hk havde haft den årlige generalforamling, formandsmødet.  Vagn Lauritzen, Løgum-
kloster, kunne i sin formandsberetning bl.a. fortælle at kredsens medlemstal i alt var på 
735 fordelt på 26 klubber, og at Allan Schmidt fra Haderslev havde vundet det sønderjy-
ske mesterskab. 
 Hovedkredsen fyldte 60 år, og man planlagde at fejre jubilæet med en hurtigtur-
nering i efteråret. 

Jan, René og Guinness. 

To unge medlemmer, Jan Christensen og René Ratchke, havde sat sig for at få en plads i 
Guinness rekordbog. De ville forbedre rekorden på 31 timers uafbrudt lynskak – og det 
lykkedes. De nåede op på 34 timer, hvor de nåede at spille 189 partier med gennem-
snitligt 34 træk pr parti. 
 Ulykkeligvis havde to spillere i Jordrup fået den samme ide, og de nåede op på 
40 timer og snuppede pladsen i rekordbogen.  
 Jan og René ærgrede sig, og med rette. Jordrup-folkene havde siddet ved et nor-
malt skakbræt, mens Tønder-drengene havde anvendt et stort bræt med tunge træ-
brikker, hvor kongen vejede godt 5kg, dronningen godt 4 kg, bønderne ca 1,5 kg osv. 
Man skønnede, at de hver havde gået 64260 skridt og løftet ca 24 tons træ.  
 Rekordforsøget var en stor begivenhed. Der var kontrollanter på hele vejen, og 
der var stor mediebevågenhed. 

Klubturneringen 1987 

var næsten afsluttet, men det stod fast, at Egon Laugesen ville vinde den øverste klasse 
og dermed titlen. Kåre Kristensen og Thomas Andersen delte førstepladsen i basis-1, 
mens Anders Bork Hansen vandt basis-2 og Jakob Lauridsen basis-3, begge med maxi-
mumscoren 7 points. 

Skaknyt 39     
april  1987 
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 Handicapturneringen 1986-87 

blev vundet af Flemming Schmidt, der i finalen slog Peter Jepsen, trods følgende handi-
cap: Flemming afgav en officer og havde 15 min  mod Peters 35 min. 

Holdturneringen 1986-87 var afsluttet  for de fire deltagende hold, hvor de to 

var på 8 mand og to på 5 spillere.  Bladet indeholdt 13 siders referater. 

Førsteholdet lå i 3. division et point under nedrykningsstregen ved juletid,  og der fulg-
te nogle kampe, hvor Tønder-spillerne mente at de fik for lidt ud af det: Tønder-
Haderslev2 4½-3½, Tønder-Frem Odense 2½-5½ og Tønder-Åbenrå/Tinglev 1½-6½ hvor 
Åbenrå/Tinglev var en ny fusionsklub med Jens Chr. Lund, Jesper Jensen og Frank Peter-
sen på de tre øverste brætter. Tønder var stadig under stregen og skulle vinde 4½-3½ i 
sidste runde i et ægte nedrykningsslag mod Kolding for at bevare divisionsstatus. Det 
gik glimrende: K Petersen – Egon Laugesen 0-1, Fl Høllsberg – Asger Olesen 0-1, M An-
dersen – Kaj Elkjær Larsen 0-1, P Vilhelmsen – Niels Falsig  1-0, C Dahl - Henrik Friis 1-0, 
H Pårup – Jørn Lassen 0-1, HK Gade – Jan Christensen 0-1 og NJ Holm – Jens Carl Peder-

sen 0-1. Altså 6-2 til Tønder i et rigtigt drama, og Tønder var stadig repræsenteret i 3. 
division. 

Andetholdet spillede i A-rækken og var i pulje med Løgumkloster. Lokalopgøret her 
forløb således: Jens Carl Pedersen – Vagn Jacobsen 0-1, Flemming Schmidt – Villy Søren-
sen 0-1, Gonde Hansen – Jens P Jensen 0-1, Chr. Lassen – Andreas Krühlmand 1-0, Rene 
Ratchke – Knud Koudahl 1-0, Jan Andersen – Vagn Lauritzen 1-0, Thomas Andersen – 
Palle Kristensen 1-0 og HP Nissen – Torben Krarup 1-0, altså en sejr på 5-3. Tønder-
holdet viste sig at være stærkt nok til akkurat at vinde rækken foran Brørup og Løgum-
kloster. Dermed skulle Tønder-2 spille i mester-rækken i den følgende sæson.  

Tredjeholdet sluttede på andenpladsen i B-rækken. Holdet klarede sig helt uden afbud 
med følgende opstilling: Nis P. Jollmann, Morten Sørensen, Frank Petersen, Hans Mad-
sen og Hans Andersen. 

Fjerdeholdet startede dårligt, men en gevaldig slutspurt bragte dem op på en delt an-
denplads, kun ½ point efter gruppevinderen Alssund-5. I den fase så det unge hold såle-
des ud: Anders Skov, Anders Brøndt Jørgensen, Jakob Lauritsen, Jens Andersen og Tor-
ben Sønnichsen.  

Sydslesvigsk Forårsturnering var en årligt tilbagevendende tradition i de år, ar-
rangeret af DSK Oversø Frørup. I 1987-udgaven var der 7 deltagere fra Tønder: Jan Chri-
stensen og Niels Falsig i mesterklassen, Chr. A. Petersen og Anders Brøndt i 3. kl og Tor-
ben Sønnichsen, Peter Jepsen og Hans G Andersen i 4. klasse. Ingen fik præmier med 
hjem, men en rigtig god dag. Niels var bl.a. oppe mod 3 spillere med rating over 2150, 
så 3½ points var acceptabelt. Unge Peter Jepsen sukkede hele vejen hjem, at han var 
verdens mest uheldige mand, og han havde mange argumenter!  
            -nf 
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Bestyrelsen  

  Formand 
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  Forplejning m.v. 
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  Suppleant 

  Revisor 
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Jens Carl Pedersen  

Christian Karstensen  
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Rolf Zömbick  

Erik Damholt 

Kristian Lorenzen  
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7472 3216  

7472 5555  

2273 0489  

7478 2769  

 

 

 

 

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: 

– Seniorer   kr. 600,- 
– Juniorer   kr. 500,- 
– Pensionister  kr. 500,- 
– Børn (under 14 år) kr. 300,-  

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

T Ø N D E R   S K A K K L U B  


