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Sæsonen 1999-2000 

Curt Hansen opnåede en flot delt 3. plads i årets Vesterhavsturnering, hvor stormestergruppen 

havde et ratinggennemsnit på 2595. Svidler og Gurevich delte førstepladsen. 

Pokalfinalerne i Nyborg blev en behersket succes for Tønder Skakklub. Førsteholdet klarede sig 

flot i eliterækken, takket være en formidabel score af Curt Hansen og Arne Matthiesen  på de to øverste 

brætter, henholdsvis 5 og 5½ points i 6 kampe. Det kneb mere på de to nederste brætter, hvor Johnny 

Harboe og Egon Laugesen opnåede henholdsvis 1 og 2 points. I alt blev det til en samlet 4.-5. plads á 

points med Aalborg, men Tønder nåede at være med helt fremme undervejs.  Andetholdet scorede i 

bredderækken ca. 50% og slap absolut hæderligt fra stævnet med en slutplacering midt i rækken.. 

Bredderækken var i år meget stærkere end sidst. Tønder fik således store klø af SK1968 og Holstebro, 

der stillede med rene 2. divisionshold. For Tønder scorede Uffe Leisner, Peter E. Larsen, Jørn Lassen og 

Rene Ratchke henholdsvis 3½, 2½, 2½ og 3 points. - Flere af spillerne har givet udtryk for, at det var en 

stor oplevelse at være med.  

GrandPrix-serien 1999-2000 blev vundet af Kaj E. Larsen med 56 points foran Helge Andersen 

med 49. Samlet treer blev Gonde Hansen, der også vandt rating-gruppen 1200-1500, mens Mads 
Nielsen vandt gruppen <1200. I alt deltog 20 medlemmer undervejs gennem de 10 afdelinger.  

Påskelyn 2000 i Løgumkloster havde fire Tønder-spillere med. De vandt hver sin indledende 

pulje med max-points, men Frank Petersen, Åbenrå, vandt finalegruppen på korrektion foran Jørn 

Lassen, begge med 5½ points. Peter E. Larsen sluttede med 4½ på tredjepladsen foran bl.a. Niels Falsig 

med 4 og Hans Ulrich Christensen med 2½ points.  

Curt Hansen vandt DM2000 i Aalborg ! Tillykke til Curt. Han sluttede et halvt point foran 

nærmeste konkurrent, Peter Heine. Ved samme arrangement opnåede Arne Matthiesen en delt 

førsteplads i Mester-1 og dermed kvalifikationen til næste års kandidat-turnering, mens Hans Pedersen 
og Anders Frederiksen sluttede midt i en basisrække med henholdsvis 4 og 3½ points af 7 mulige.  

Klubturneringen havde 18 deltagere. Kaj Elkjær Larsen vandt turneringen med 5½/7 foran Jens 

Olesen og Niels Falsig, begge 5/7. Bedste under 1600 blev Kaspar Nissen og bedste under 1200 blev 

Mads Nielsen.  

Pokalturneringen synes at være på vej mod den popularitet, som turneringen fortjener. Der var 18 

hold med i det sønderjydske stævne i år, og der blev spillet i tre rækker: elite-, bredde- og junior-

rækkerne. Eliterækken blev vundet af Queen Killers (Fribonden, Flensborg) foran Tønder-1, mens 



Tønder-2 vandt bredderækken foran WeMateU (Åbenrå-2). Juniorrækken gik til Åbenrå Junior foran 

Ribe Junior. Her blev Tønders juniorer kun nummer tre. Der var brætscorepræmier til fire 

Tønderspillere: Arne Matthiesen og Egon Laugesen i eliterækken, Jørn Lassen i bredderækken og 

Kaspar Nissen i juniorrækken. Finalestævnet spilles i pinsen i Nyborg, og her deltager både Tønder-1 

og -2.  

Holdturneringen: Tønder Skakklub var igen repræsenteret ved fire hold, og 31 spillere nåede at 

optræde for Tønder i år. Førsteholdet sluttede på andenpladsen i 3. division efter Læseforeningen, 

Odense, som blev slået 4½-3½ i sidste runde. Dette var dog et point for lidt, for at den 

oprykningsgivende førsteplads kunne opnås. Topscorer blev Johnny Harboe med 6½/7 points. 

Fornemme indsatser også af Arne Matthiesen, der tre gange varetog det svære førstebræt,  med 5½/7, 

Helge Andersen med 5/7 og Curt Hansen med 4/4 points. Andetholdet var igen meget ustabilt. Det 

stillede ret forskelligt op fra kamp til kamp til stor gene for de øvrige hold i rækken. F.eks. tabte det til 

Ribes andethold, men besejrede Ribes førstehold, som i øvrigt vandt rækken. Tredjeholdet bestod af de 

samme spillere i næsten hver kamp og sluttede på andenpladsen i A-rækken. Jens Olesen, Jens Carl 

Pedersen, Gonde Hansen og Nis P. Jollmann scorede alle flot.  Fjerdeholdet var tilmeldt C-rækken, som 

aflystes, og holdet måtte således stille op til klø mod de stærkere modstandere i B-rækken.  De unge 
spillere gjorde det dog pænt med Kaspar Nissen som topscoreren..   

Skak på Grænsen, en koordineret turnering arrangeret af Bov Skakklub, sluttede med Jens Chr. 

Lund og Helge Andersen på en delt førsteplads sammen med Svend Erik Kramer (ex-Tønder). Uffe 
Leisner blev nummer fire i den stærkt besatte mesterklasse. 

Tønder Skakklubs Lynmesterskab `99 blev vanen tro afviklet på sidste klubaften inden jul. 

12 medlemmer turde stille op til en-alle-mod-alle turnering, der blev vundet af Kaj Elkjær Larsen, 

efter omkamp mod sidste års mester Anders Frederiksen. Begge opnåede 10 points ud af 11. 

Byturneringen 1999: Ratingfavoritten Jens Chr. Lund løb med mesterskabet og titlen i 

et tæt opløb med års bymester Helge Andersen. De to lå side om side frem til sidste runde, hvor 

Helge tabte og dermed blev på 5 points mod Lunds 6. Tredjepladsen deltes af Kaj E. Larsen og 

Hans U. Christensen med 4½ points. Basisrækken gik sikkert til Gonde Hansen med max-points 7 

foran Max Svendsen med 6 points. Nis. P. Jollmann snuppede tredjepladsen på korrektion foran 

Kaspar Nissen, Niels S. Nielsen og Rolf Zömbick, alle 4 points. 

Curt Hansen vandt i sikker stil Helsingørs jubilæumsturnering med 4½ points efter tre sejre og 

tre remisser mod Ulf Andersson, Johnny Hector og Sune Berg Hansen. 

Hans Pedersen vandt Esbjerg Grand Prix 1999 foran repræsentanter for en række klubber i 

Esbjerg-området. 
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SKAKNYT er navnet på klubbens medlemsblad, der udkommer fire-fem gange pr. år. Her er 

der meget mere om resultater og andet fra den lokale skakverden. 

  


