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Lidt status her midtvejs
Vi er ca midtvejs i sæsonen. Efterårsperioden har rummet masser af skak og en stor
fødselsdagsfest.
90-års dagen blev fejret på behørig vis. Det blev en storartet aften med 34 deltagere
samlet omkring god mad og drikke og mange underholdende og nostalgiske indslag.
Der ligger nogle billeder herfra på hjemmesiden.

Byturneringen 2012 er afsluttet. Det var ikke den store overraskelse, at Helge Andersen snuppede endnu et bymesterskab, hans syvende.
Basis-rækken domineredes i toppen af vennerne fra Gråsten, der tog 3 af de 4 øverste
pladser.
Holdturneringen 2012-13 er næsten midtvejs nu, hvor der er afviklet 3 runder.
Førsteholdets tilbagevenden til 2. division har været en lidt blandet affære. En forrygende start med 7½-½ mod Esbjerg 2 blev efterfulgt af nederlag på 2½-5½ mod Evans 2 og
endnu værre 1½-6½ mod Haderslev, og Tønder ligger i øjeblikket på 6. pladsen. Eneste
ubesejrede spiller er Christian Karstensen med en gevinst og 2 remisser. Vi har ikke
været forfulgt af held, så de 4 runder efter nytår skulle gerne rumme mere stabile resultater.
Andetholdet er vendt tilbage til A-rækken, og det går fint - faktisk indtager Tønder pt
rækkens førsteplads! Den gode placering skyldes ikke mindst, at Richard Knott har vundet alle sine tre opgør, og at Kaj Elkjær Larsen og Niels Chr. Nielsen, endnu ikke har tabt
på de to øverste brætter.
Tredjeholdet ligger i øjeblikket sidst i B-rækken, men spillet har været til mere mod
stærke hold, heriblandt Åbenrås førstehold og Sønderborgs andethold. Især har Gunnar
Svendsen imponeret.
Juniorholdet har spillet de første 5 runder, hvor Kristian Lorenzen imponerede med 5
gevinster efter stærkt spil. Også Martin Lorenzen gjorde det godt med 4 gevinster.
Grenzturneringen 2012 er nu så vidt, at der har været spillet en runde i hver af de tre
byer. Den er rigtig stærkt besat i år med et favoritfelt bestående af Kim Homuth, Helge
Andersen og Christian Karstensen. Helge har nok for-spildt sin chance nu efter at have
mistet 1½ points i de tre første runder, uden af have mødt nogen af de andre favoritter.
Tønder Skakskole er begyndt på et nyt forløb, hvor man er startet helt forfra. Det nye
kuld elever består af meget unge overvejende fra 2.-3. klasse i skolen. De fleste gange
møder 6-8 op. Lad os håbe, de kan fastholdes.
-nf
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Helge Andersen,
bymester på gode afslutninger.
19…. Dg6 19...Dh6! og sort står bedst den direkte trussel er Txg5, der ikke
kan slås, da tårnet hænger. 20.Dxg6
hxg6 21.Sf4,Te5+? 21...Td6 22.Td1 Ta6
med nærmest lige spil. 22.Kd2 Lh6
remistilbud. 23.Sxg6 Lxg5+ 24.hxg5
Txg5 25. Sxe7+ Kf7? Håndledstrækket
– springeren skal da trues. Kg7 er remis.

Af Helge Andersen.
Jeg var ratingfavorit, men Christian var
kommet meget tæt på. Inden turneringen havde Christian og jeg været i Ribe
til simultanskak. Vi havde selvfølgelig
snakket om turneringen, og jeg sagde:
”Det vil overraske mig, hvis det ikke
bliver en af os, som vinder.”
Jeg spillede ikke en god turnering, men
jeg kæmpede godt og havde det fornødne held. I første runde af turneringen havde jeg hvid mod Niels, som
overraskede mig i åbningen og kom til
at stå bedst.
Jeg har med hvid lige spillet Sg5 og
truer alvorligt på h7.

Hvid trækker.
26.Th7+ Tg7? 26...Kf8? 27. Tf1+ Ke8
28. Sxc8 Txc8 29. Th8+ vinder nemt;
26...Kf6 27.Tf1+ Ke6 28.Tf8 Sort mister
en officer, men vinder nogle bønder,
men hvid bør vinde. 27. Tf1+ Kxe7 28.
Txg7+ Kd6 29. Tf8 b5 30. Tgg8 Kc7
31.g4 a5 32.g5 Ta8 33.g6 og sort opgav den ulige kamp.

Hvid trækker.
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Næste runde var med sort mod Christi- pet mig ind i partiet igen. I denne stilan. Ratingtallene sagde topopgør, men ling har Erik lige spillet 26….Dd7-c8.
vi spillede ikke sådan. Christian havde Det er en fælde.
haft fordel, men nu er vi inde i et lige
slutspil. I stillingen har sort lige spillet
26….Sd3 og sætter mat, hvis tårnet
flyttes.
Hvid trækker.

Hvid trækker.
Spiller jeg det fristende 27. Tc1, følger
27….Lxh2+ og 28… Dxc1.
Jeg sætter derimod en ny fælde op
med 27. Db5, og Erik spiller hurtigt det
27.h3? 27.Se5 Sxe5 28.dxe5 Tc8 dårlige 27….Ld8. (27…Ld6 havde nok
29.Kg2 Sort kan skaffe en fribonde på været remis.)
dronningefløjen, men resultatet er nok Hvid trækker og vinder:
remis. 27...Tc8 28.Kg2 Tc2 29.Se5 Så
kom den alligevel, men nu er det for
sent. Partiet er tabt – resten er teknik.
Sxe5 30.dxe5 Txb2 31.Kf3 a5 32.Kg4
a4 33.Kh5 a3 34.Kxh6 a2 35.Ta1 Kf8
Den nemmeste måde at vinde på –
35…b5 kunne godt være spillet. 36.
Kg5 b5 37.Kf4 b4 38.Ke4 b3 39.h5 Tb1
og Christian opgav, da jeg får en dronning i overvægt.
Næste runde var hvid mod Erik. Erik
havde snydt mig for en bonde i åbningen, men efterhånden havde jeg kæm6

28.Texf7! Txf7? 28...Lxh4 29.Txf8+
Dxf8 30.Dxd5+ Kh8 31.Txf8+Txf8 32.g3
Le7 33.Dxb7 Vinder også rimeligt
nemt, men nu går han mat.
Hvid trækker og sætter mat i 5 træk.

Sort trækker.
39….Td8? 40.Txh6+, Kg8 41.Dg6+ Lg7
41...Dg7 42.Lb3+ Kf8 43.Th8+ Dxh8
44.Df7#; 41...Kf8 42.Df5+ Ke8 (42...Df7
43.Dc5+
Med
dronninge-fangst.;
42...Kg8 43.Lb3+ og sort går mat.)

29.De8+ Kg7 30.Txf7+ Kh6 31.Df8+
Kh5 32.Txh7+ opgivet, da 32....Kg4 33.
Df3 er mat. 1–0

Mod Hans Valdemar stod jeg med hvid
efter nogle grimme fejl længe til tab.
Han spillede heldigvis heller ikke fejlfrit, og kort før tidskontrollen i et meget spæn-dende parti opstod denne
stilling, hvor hvid lige har spillet 39.
Tg6. Jeg truer bonden på h6, men i
stedet for at forsvare bonden med Tf6,
så angriber han.

Hvid trækker:
42.Dh7+ En skam jeg ikke så 42.Th8+!
Kxh8 43.Dh7# 42...Kf8 42...Kf7
43.Dxg7+ Kxg7 44.Th7+ Kf6 45.Txc7
7
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Vinder let. 43.Tf6+! Når jeg ikke så holdt fast og fordelen blev større og
tårntrækket i sidste træk, er det da større. Afslutningen var rigtig pæn.
godt jeg ser det nu. Hans Valdemar sad
længe og kiggede på stillingen inden
han opgav. Sort mister dronningen
eller går mat.
I 5. runde skulle jeg spille sort mod Kaj.
En modstander, som jeg tit har fået
grimme klø af. Det er svært at forberede sig mod Kaj, da han spiller forskelligt i åbningen. Jeg brugte en del tid på
forberedelserne og fandt bl.a. et parti
fra klubturneringen i 1981. Jeg fandt
en forbedring, og vi fulgte stort set
partiet fra den gang. Jeg vandt et par
bønder og dermed også partiet.
Sort trækker:
Næste runde var hvid mod Eivind Palm
og blev spillet forud. En sejr ville sikre
mig mesterskabet, men igen skidt åbningsspil. Jeg prøvede naturligvis at
sno mig ud af problemerne, men han

23….Se2+ 24.Kh1 Sf4 25.f3 Sxh3 0–1
Sidste runde mod Jørn blev en hurtig
remis, for så var mesterskabet hjemme.

Parti: Jens Chr. Lund—Ingolf Nicolaisen
en moden alder. Hans spillestyrke er
væsentligt højere end det nuværende
ratingtal angiver, hvilket nedenstående parti også illustrerer.

2. div, 1. runde, bræt 1
Hvid: Jens Chr. Lund,Tønder, 2116
Sort: Ingolf Nicolaisen, Esbjerg, 1980
Skæbnen ville, at jeg i første runde
kom til at møde Ingolf Nicolaisen, som
jeg i mine yngre dage har haft mange
drabelige opgør mod i eliteklassen ved
DM og i lokale turneringer. Ingolf har
holdt en mangeårig pause fra skakbrættet, men er nu vendt tilbage igen i

1.d4,Sf6 2.Sf3,g6 3.c4, Lg7 4.Sc3,0-0
5.e4,d6 6.Le2,e5 7.d5,h6
Kongeindisk som så ofte før. Sort vil
ikke have den hvide løber til g5, men
teksttrækket er lidt unødvendigt og
(Fortsættes på side 13)
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Skakkalenderen
mandag

10. dec.

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

tirsdag

11. dec.

Sidste frist for tilmelding til julefrokosten.
Tlf: 74723216 eller mail: kogsvej14@dlgmail.dk

mandag

17. dec

Julefrokost kl 18

mandag

24. dec

Ingen skak i klublokalet

fredag

28. dec.

SGP-4 i Vojens, indbydelsen er her.

mandag

31. dec.

Ingen skak i klublokalet

2013
torsdag

3. jan

søndag

6. jan

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder.
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
Holdkamp i B-rækken: Tønder 3 - Aabenraa
(spilles ved samlet stævne i Bov)

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)
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Skakkalenderen
mandag

4. febr

Klubturneringen 3. runde kl. 19

tirsdag

5. febr.

Grenzturneringen kl. 19: 5. runde i Løgumkloster

fredag

8. febr.

Skolernes skakdag, bl.a. på Tønder Grundskole

mandag

11. febr

TønderGrandPrix5 kl. 19.30.
Tilmelding ved fremmøde inden 19.20.

torsdag

14. febr

Holdkamp i B-rækken: Alssund 2 – Tønder 3 (
Spilles ved samlet stævne i Aabenraa)

søndag

17. febr

Holdkamp i 2. division: Tønder – Springeren, Kolding

mandag

18. febr

Klubturneringen 4. runde kl. 19

torsdag

21. febr

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder

mandag

25. febr

Klubturneringen 5. runde kl. 19

søndag

3. marts

Holdkamp i 2. division: Viby – Tønder (spilles i Vejle)

mandag

4. marts

Teori, hyggeskak og hængepartier i klubturnering
og pokalturnering.

tirsdag

5. marts

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Løgumkloster

lørdag

9. marts

SGP-8 i Grindsted

søndag

10. marts

Muligvis Playoff i 2. division

mandag

11. marts

Grenzturneringen kl. 19: 6. runde i Tønder

lørdag

16. marts

Vesteregnens skoleskakmesterskaber kl. 09.30
på Tønder Gymnasium.

mandag

18. marts

Klubturneringen 6. runde kl. 19

tirsdag

19. marts

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck

lørdag

23. marts

Holdkampe i C-rækken for Tønder Junior.
Der spilles i Kolding fra kl. 0930
11
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29.-,Dxc4

(Fortsat fra side 9)

Dronningafbytning er tvungent. På 29.burde nok være erstattet af -,Sbd7
,Kf7? Følger 30.Td7+ med gevinst.
fulgt af -,a5 og -,Sc5.
30.bxc4,Tc8 31.Tc1
8.0-0,Sbd7 9.Dc2,Se8 10.g3
Som så ofte før hører tårnet hjemme
På det klassiske fremstød -,f5 er 11.Sh4
bag fribonden.
nu ubehageligt for sort. Ingolf vælger
derfor en helt anden mulighed, der -,a6 32.Sf1,Sf8 33.Sg3,Se6 34.Se4,Tc6
dog er en positionel dårlig ide, da hvid 35.c5,Kf7 36.Kf2
får mulighed for at blokere kongeflø- I dette slutspil spiller hvid praktisk talt
jen totalt.
med en merbonde, da den sorte bondeovervægt på kongefløjen er blokeret. Hvids planlægger nu en kongevanNu får sort aldrig spillet -,f5 og sidder
dring til c4 (d5) med klar fordel.
tilbage med en meget dårlig løber på
-,Lf8 37.Ke2,Kg6
g7.
10-,g5?! 11.g4!

13.Sh2,h5 Sort søger modspil på kongefløjen med
16.hxg4,c5 f6-f5. En anden mulighed var at spille
kongen til d7 og forsøge at holde stillingen ved passivt forsvar, men dette
Hvid åbner spillet for at gøre terræner slet ikke Ingolfs spillestil.
overvægten gældende på dronningefløjen. En anden god plan var 17.a3 38.Kd3,f5 39.exf5+,Kxf5 40.Kc4,Sf4
fulgt af b4.
En erkendelse af, at 40.-,g4? Besvares
11-,Sdf6
12.h3,Sh7
14.f3,Sef6 15.Le3,hxg4
17.dxc6,bxc6

18.Tfd1,Le6 19.Dd2,Db8 20.b3,Tfd8

med 41.Kd5.

Ingolf er en farlig taktiker, som har et
godt blik for stillingens muligheder.
Sort får nu et vist modspil efter fremstødet d6-d5.

41.Lxf4,Kxf4 42.Kd5,Tc8 43.Tc3,Td8+
44.Sd6,e4

Den sidste taktiske finesse. På 44.-,g4
følger 45.fxg4+,Kxg4 46.Tc4+ fulgt af
21.Tacl,d5 22.cxd5,cxd5 23.exd5,Sxd5 slag på e5 med klar gevinststilling.
24.Sxd5,Txd5 25.Dc2,Txd1+ 26.Txd1,f6 45.fxe4,g4
46.e5,g3
47.c6,g2
27.Lc4,Dc8 28.Lxe6+,Dxe6 29.Dc4
48.Tc1,Lg7 49.c7,opg.
Fører til et meget fordelagtigt slutspil
for hvid, bl. a. i kraft af en stærk friNoter. Jens Chr. LUnd
bonde og en løber, som er væsentligt
bedre end den sorte kollega. Desuden
har sort intet modspil.
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Christian Kyndel Petersen
spillede simultan i Ribe
Det blev en dejlig dag i Ribe, hvor det udfordringen op, og drog forventningsgamle Rådhus dannede nogle fantasti- fuld til Ribe den 1. september. Jeg kørte over Tønder, hvor jeg tog Christian
ske rammer om simultanskak.
Karstensen med. Undervejs derop fik
Det hele startede, da Christian til en
vi snakket om mange ting – bl.a. den
journalist påstod, at han kunne slå hekommende byturnering, hvor vi var
le Ribes førstehold på en gang. Den
forhåndsfavoritter.
tog Peder Pharsen op, og resultatet
blev en simultandyst mod flere fra Ri- Ribe skakklub havde lavet et flot arran-

Christian tænker over næste træk.

gement. Det var gratis at spille med,
bes førstehold og gæster inviteret og kaffe, sodavand og slik var også graudefra.
tis.
Jeg blev inviteret med, da jeg jo er re- Efter simultanspillet kunne man tage
daktør for hovedkredsbladet. Jeg tog ud og spise sammen – også meget bil15

ligt. Vi var desværre nødt til at køre op, men Christian lod sig ikke kyse.
hjem uden mad, da jeg havde en del at Han vandt 12, spillede 7 remis og tabte
lave med en skolesammenlægning.
kun 1
I alt stillede 20 rimeligt stærke spillere

29.f1 [29.d1 b2 30.d2 Men
hvid vil vinde!] 29...c5 30.b2?
xd5 31.b5?? xf2+ Med mat i
2. 0-1

Christian Kyndel Petersen
Ole Østergaard
11.e4 e5 2.f3 c6 3. b5 a6
4. a4 f6 5.0-0 b5 6. b3 c5
7.c3 d6 8.d4 b6 9.a4 b7 10. g5
h6 11. xf6 xf6 12. d5 0-0
13.a3 b4 14.c2 Hvorfor ikke til
c4, hvor den angriber? 14...bxc3
15.bxc3 ab8 16.d3 a5 17.ab1
e7 18. xb7 xb7 19.e3 fb8
20.b5 exd4 21.cxd4 c6 22.b3
d8 23.xb7 xb7 24.d5 cxd5
25.a6 d7 26.exd5 [26.b5 c7
27.e8+ h7 28.xd8"] 26...b2
27.d1 b6 28.d2 c1+

Nu er det selvfølgelig ikke helt fair at
vise det eneste tabsparti, men ud over
min egen heldige remis, så er det det
eneste parti jeg har fået fat i.
Jeg fik lavet noget rod i åbningen, men
se-nere fik jeg rusket godt op i stillingen, og var ved at vinde, men Christian
forsvarede sig rigtig godt – remis er vel
et fair resultat – døm selv.
Christian Kyndel Petersen
Helge Andersen
1.f3 c5 2.e4 c6 3. b5 g6 4.0-0
g7 5.c3 d5? Noget drastisk skulle
der åbenbart ske. 6.a4 dxe4
[6...d6 7.exd5 xd5 8.d4 /d7
9.dxc5 xc5 10./e3 Havde nok
været bedre.] 7. xc6+ bxc6
8.xc6+ d7 9.xe4 f6 10.e2
0-0 11.d4 cxd4 12.xd4 En bonde
bagud, men udvikling og løberpar.
Hvis han bliver færdig med udvik−
lingen, så vinder han. 12...e8
13. g5 b6 14.a3
16

e5 15.c4 Her kommer den til at
stå skidt. 15...c7 16.c2
b5
17.2a3 a6 18. xf6 Springere er
forbandede at holde øje med.
18... xf6 19.fe1 ac8 20.b3

e4 21.ac1
h1

f4 [23.../h4 24.fxe3 (24.g3 exf2
25. xf2 b7+ 26.g1 c6 27.
f1=) 24.../xe1 25.xe1 cd8=]
24.g3? Åbner diagonalen ned til
kongen.
24...exf2
25.xf2
[25.xe8+ xe8 26.xe8+
g7
27. g2 c6+ 28. xf2 xe8
29.gxf4 e4 Hvids springere har
svært ved at udrette noget, så sort
har fordel.] 25... b7+ 26.*g1 c6
27.*f1 h1+ 28.g1 f3+ ½-½

g5 22.cd1 e3! 23.*
De 2 udsendte fra Tønder havde en god dag. Vi fik begge
½ point, så det var fint. På hjemturen blev vi enige om, at
det havde været en god optakt til byturneringen.
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Hilsen til Tønder Skakklub
i anledning af 90 års fødselsdagen
Skakmæssigt har Egon Laugesen lagt for og skrevet lidt til Tønder Skakklub om
forhistorien i Møgeltønder. Men jeg vil gerne prøve at supplere lidt.
Jeg må begynde med at nævne familien Filskov. Faderen Knud var købmand i
Møgeltønder (4 købmænd, 3 bagere, 2 slagtere osv.). Knud var idealistisk og
levende interesseret i sin omverden og fulgte gerne tidens gode råd – om det
var, at spegesild er sunde, ja så måtte man leve af spegesild, indtil næste budskab/mode dukkede op. Han havde sommerhus i Bønderby (Filskovs sø), jeg
engang løb ind i en hjernerystelse, fordi vi spillede ishockey ved vintertide. Sidst
i 1950-erne opstillede han uegennyttigt ”landsbyens fjernsyn” i en lagerbygning
på Møllevej, hvor alle byens borgere havde fri adgang til fjernsynet og de opstillede bænkerader. Det har så været før Olympiaden i Rom i 1960 – for da fik
mange et nyt TV (14 tommer) på prøve under olympiaden – og beholdt det siden. De første år gik vi børn forbi på vej hjem fra skole og så børnefjernsyn
(Andy-Pandy).
Tilbage til hovedsporet: Knud spillede også skak og lærte sønnerne Sten og Folke spillet. En dag indkaldte Sten drengene fra 2-3 årgange på Møgeltønder skole for at lære dem at spille skak, og vi mødte vist stort set alle sammen op. Familien Filskov havde et pænt stort hus i Slotsgaden, og her blev der stillet lokale
til rådighed for den nye hobby i byen. Der var tale om bænke og spånplader på
bukke, så møblementet kunne ryddes væk og rummet bruges til andre formål,
når der ikke skulle spilles skak.
Stens imponerende initiativ i en ung alder førte til etableringen af Møgeltønder Skakklub i 1964. Lørdag var skakdag, så man kan sige, at der var en indbygget problematik i spilletidspunkt og medlemskreds fra den dag, hvor det
blev interessant for drengene at tage til dansant på Emmerlev Klev Strandhotel
i stedet for at spille skak! Men det er en anden historie.
Spillestyrken var naturligvis forskellig, og vi var heller ikke lige gamle, men Sten
var eminent til at skabe engagement og interesse – f.eks. via det ugentlige klubblad, skrevet på stencils og mangfoldiggjort via en spritduplikator, der også befandt sig i rummet.
Indholdet var dels stof fra det helt lokale klubliv, dels om skakhistoriens stormestre. F.eks. Tal, der blev kaldt Troldmanden fra Riga, eller vidunderbarnet
Morphy, der senere i 1884 døde ”sindsformørket”, som der stod i Politikens
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gamle håndbog: Skakspilleren!
Så snart Sten blev 18 fik han kørekort og købte sig en billig bil – måske den første østeuropæer, der kom til Danmark. Det var en Moskvitch, og den var transportmidlet til kampe i holdturneringen, der førte os vidt omkring i Sønderjylland.
D.v.s., at vi som teenagere kørte rundt i hovedkredsen for at spille skak mod
cigarrygende pensionister. Spillet foregik ofte til midnat uden vore dages afslutning med tidskontrol. Kunne man ud på de små timer ikke enes om en afgørelse
på et parti, blev stillingen indsendt til bedømmelse hos Bent Larsen, der så afgjorde point-fordelingen.
Min helt egen skakskæbne blev beseglet, da Sten inviterede næsten-stormester
Kaj Elkjær Larsen fra Tønder til Møgeltønder for at spille simultanskak mod hele
Møgeltønder Skakklub på én gang. Det var formentlig i efteråret 1964, hvor jeg
efter et halvt års forsøg var tæt på at opgive at lære dette besværlige brætspil.
På et tidspunkt lavede Kaj imidlertid en stor fejl, der gav mig lejlighed til at vinde mit parti (eller remis?). Det førte til navns nævnelse i Vestkysten – første
gang, jeg var i avisen. Det gav mig så meget blod på tanden, at jeg ikke siden
har haft en eneste tanke om at holde op med denne fantastiske hobby. Og det
selv om jeg aldrig har drevet det vidt i spillestyrke. Tak for det, Kaj.
Møgeltønder Skakklub fik en kort levetid, men stor betydning for de pågældende årgange af byens drenge. Sten flyttede fra byen, og dermed var der heller
ikke længere adgang det private lokale i Slotsgade. Vi, der var tilbage, flyttede
om på skolen og forsøgte efter bedste evne at videreføre, hvad Sten Filskov
havde startet. Som nævnt begyndte de ældste medlemmer at gå i byen om lørdagen, nogle af dem faldt helt fra – blev i vise tilfælde erstattet af enkelte mere
modne medlemmer, men helt det samme blev det aldrig.
Jeg var med til at lukke og slukke i Møgeltønder Skakklub – jeg er ikke sikker på
årstallet, men det var senest i foråret 1970, hvor jeg blev student om sommeren og derefter flyttede fra egnen.
De hårdest ramte (skakfeberen) af os, var inden da begyndt også at spille i Tønder Skakklub. Det var min fætter Anton Sønniksen, Egon Laugesen og den betydeligt ældre Carsten Volquartzen. Her bliver min hukommelse noget tyndere,
men det forekommer mig, at klubben dengang holdt til på hjemmeværnsgården, senere muligvis på Kommuneskolen og derefter på det daværende Omsorgscenter i Spikergade.
Én af de første aftner i Tønder blev jeg sat til at spille mod Emil Rasmussen, en
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stovt gammel bondemand fra Adelvad. Han var sandt at sige ikke nogen hurtigtrækker for en skoledreng, men konstellationen var et godt eksempel på, hvordan skak samler alle aldersklasser. Senere spillede jeg på hold med Emil, som vi
tit samlede op på gården i Adelvad, når vi skulle ud at spille mod andre klubber.
Jeg husker en del andre navne fra dengang. Der gik frasagn om den unge mesterspiller Hans Jørgen Lassen, der dog flyttede fra byen, da jeg kom til. Efternavnet Lassen var dog fortsat godt i klubben, hvor Christian spillede en meget
vigtig rolle - ikke alene som mangeårig kasserer, men også som manden, der
var rigtig social og eminent til at få nye medlemmer til at føle sig velkomne og
godt tilpas i klubben. Så var der sønnike Jørn, der dengang blev betragtet som
et stort skaktalent. Han havde dog en kritisk alder, hvor andre interesser trængte sig på, så man lærte snart, at hvis man kunne trække et parti lidt i langdrag,
var chancen for et remistilbud fra Jørn ganske stor. Han havde som regel en
aftale i byen – efter skak.
Egon startede langsomt og nervøst i Møgeltønder, men er jo endt med at blive
den absolut stærkeste skakspiller fra flokken. Måske ikke alene p.g.a. fortiden i
Møgeltønder, men fordi han siden var på ophold i Sovjetunionen. Jeg kan bl.a.
citere ham for udsagnet: Er der da noget vigtigere end skak og politik?!
Ja, og så var der naturligvis Kaj, Karlo, Heine Andersen fra Abild, kombinationsstærk og angrebsivrig – senere desværre tabt for skakspillet, fordi han begyndte at bruge sin tid på politik i stedet. Til gengæld har Heine gennem sine aktive
lærerår lært utallige skoleelever på Abild Skole at spille skak. Jens Peter Jensen
(Store Jens), som jeg mange år senere mødte igen i Vojens Skakklub, Gonde,
Jens Olesen, kommunisten Ib Nielsen, mine venner fra Møgeltønder Skakklub og yderligere en skolelærer bosat i Møgeltønder. En lille mand, som blandt vittige skoleelever på Kommuneskolen gik under navnet Goliath! Senere unge Hans
Endrup Jacobsen fra et husmandssted nord for Abild. Hans, min fætter Anton
og jeg deltog bl.a. i DM i Flensborg i 1970.
Lad mig så slutte med et let revideret citat fra Egon Laugesens hilsen til Tønder
Skakklub i anledning af jubilæet:
”Jeg vil gerne takke Sten Filskov og vennerne fra Møgeltønder Skakklub for at
have vakt min interesse for dette fantastiske spil. Og jeg vil gerne takke Tønder
Skakklub for på bedste vis at have opfyldt sin rolle som et stadie på skaklivets
vej for mit vedkommende. Tillykke til den gamle klub!”
Karl Posselt
Ovenstående er en tale, som Karl Posselt, formand for Vojens Skakklub, havde planlagt
til jubilæumsfesten den 9. november, men mængden af indslag denne aften gjorde, at
Karl i stedet gav os en skriftlig udgave.—Tak til Karl!
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En sang til 90-års fødselsdagen
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Christian Karstensen - Kaj Elkjær Larsen
Af Helge Andersen
1.e4 e5 2.f3 c6 3. c4 e7 Un− bare sidde og vente og iværksætter et
garsk. 4.c3 [Hvid kunne også have modangreb på kongefløjen.
spillet 4.d4 exd4 5.0-0 f6 6.xd4 0-0
7.c3] 4...d6 5.b4 Virker lidt underligt
på mig. Jeg havde nok satset på d4 nu
eller lidt senere. Trækket forhindrer
dog Sa5. 5...f6 6.d3 0-0 7. b3 b5
8. b2 [8.a4 bxa4 9.-xa4 -b7 10.0-0
Med en lille hvid fordel.] 8...a5! Nu går
sort til modangreb. 9.a3 d5 10.e2 d4
Konsekvent spillet. 11.cxd4 xd4
12.xd4 exd4 13.bxa5

19...g5!! Det ligner et begyndertræk,
men er genialt. Slår hvid e.p., så slår
sort tilbage med h−bonden og spille
kongen til g7 og sætter tårnene ind i h−
linien. Hvis hvid ikke slåt, så har hvid
intet angreb, og sort spillere videre på
damefløjen. 20.h4 h6 21.hxg5 hxg5
22.f3 [Følgende variant viser, at sort
skal passe på. 22.e5 d5 23.:h2 :c7
24.f6 -xf6 25.exf6 :xh2+ 26.<xh2
=e2+ 27.<g3 =xb2 28.=f5 xf6
29.=xg5+ <f8 30.xc5=] 22...d7
23.ad1 e5 24.g3 f6 25.d2 g7
Nu er kongefløjen lukket, så sort be−
gynder på sin tidligere plan. 26.f3
d6 27.xe5
xe5 28.e1 h8
29.d2 h4 30.g2 ah8 31.d1 f4
32. c1

c5 De sorte bønder er en magtfaktor.
14.0-0 e6 Løberen skal væk, da den
forhindrer sorts bønder i at komme
frem. 15.d2 xa5 16.f4 b6 Nu skal
hvid holde øje med en kommende af−
dækker. 17.f5
xb3 18.xb3 fe8
19.g4 Sort skal bare lige have brikker−
ne stillet rigtigt op, så ruller bønderne
frem på dronningefløjen. Hvid vil ikke
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skal dække feltet e1, hvor der er mat.]
42.e2 c1+ [42...c4 Vinder igen.]
43.h2 f1 44.d2 h1+ 45.g3 f1
46.e5 g1 47.exf6+ [47.e6 :xg2+
48.:xg2 =xg2+ 49.<xg2 b4 og hvid får
en ny dronning.] 47...xf6 48.xg1
xg1+ 49.f3 f1+

xc1 [32...-e3+ 33.-xe3 dxe3 34.=c2
Truslen var Th1 mat. Dette træk ud−
sætter blot matten nogle træk. Tgf2
kunne have forhindret matten, men
hvem spiller videre med et tårn under.
34...=h1+ 35.<g2 =8h2+ 36.<f3 :d6
37.<xe3 (37.xh2 f4+ 38.e2 xh2+
39.e1 g3+ 40.f2 xf2#) 37...:d4+
38.<f3 =h3+ 39.<e2 :e3#] 33.xc1
d6 34.f2 h2 35.fg1 xg2+
36.xg2 h2 37.g1 h3 38.f1 g3
39.d1 e3 40.b3

50.f2 [50.<g3 :f4+ 51.:xf4 gxf4+
52.<xf4 b4 53.g5+ <f7 54.axb4 cxb4
55.<e5 b3 56.g6+ <g8 57.f6 b2 58.<
e6 b1: og sort vinder.] 50...xd3+
[50...:xf2+? 51.<xf2 b4 52.axb4 cxb4
53.<e2 b3 54.<d2 b2 55.<c2 b1:+
56.<xb1 <e5; 50...:xf2+? 51.<xf2
b4? (51...e5 ender nok remis.)
52.axb4 cxb4 53.<e2 b3 54.<d2 b2
55.<c2 og hvid vinder.] 51.g2 e4+
52.f3 c2+ 53.f1 c1+ 54.e2
c4+ 55.d1 d3 56.c6+ e5
[56...<e7 57.:c7+ <f6 58.:d6+ og
der er evig skak, så kongen må ind i
fjendeland.] 57.c7+ e4 58.h2
b3+ 59.c1 xa3+ 60.b1 b4+
61.a2 c4+ 62.b2 d4+ 63.b1
c4 64.g2+ f4 65.f1+ xg4 66.f6
c3 67.g2+ [67.f7 :b4+ 68.<c1 :b2+
69.<d1 :d2#] 67...h5 68.f7 c2+
69.a2 [69.<c1 :a1+ 70.<d2 c1:+
71.<xd3 :c4+ 72.<e3 :ad4+ 73.<f3
:cd3#] 69...c4+ Opgivet, da der er
mat i få træk. 0-1

f4 [40...=e1+ 41.<f2 =h1 Hvid kan
kun udsætte matten ved at ofre brik−
ker.] 41.d1 f3 [41...c4 42.dxc4 bxc4
Bønderne vil gå i mål, da dronningen
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En ny dansk verdensmester.
Det er ikke hver dag, Danmark får en verdensmester i skak. Jørn Sloth var den
første med VM i korrespondanceskak tilbage i 70’erne. Curt Hansen tog VM for
juniorer i 80’erne – og nu for få uger siden vandt Jens Kristiansen VM for seniorer foran et felt af stormestre.
Jens Kristiansen, ”mester Jens”, bliver hermed også ny stormester.
Vi hylder den nye verdensmester ved at gengive det parti, som Curt Hansen
bragte i JyllandsPosten den 26. november:

24

Et interessant slutspil

Diagrammet indeholder den
mest analyserede stilling i dette års byturnering. Efter selve
partiet var en del mennesker i
gang med kommentarer, og
senere er det taget op flere
gange.
Hver gang en ”ny” person ser
stillingen har kommentaren
været: Jamen det skal hvid da
vinde!
Men så enkelt er det ikke og
ingen af de mange, der har forsøgt, har hidtil kunnet påvise
gevinst, - heller ikke programmet Fritz, selv om det giver
hvid en lille fordel.
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De hvide brikker føres af Niels Falsig og de sorte af Eivind Palm.
I partiet fulgte 46. Kd4, h5; 47.Kc5, Sa6; 48. Kc4, g5; Her har mange ment, at
hvid skulle fortsætte med b5 og glemme alt om sorts to farlige bønder. Efter
lang betænkningstid valgte jeg det mere sikre 49. fxg ep, der giver mindst remis. Der fulgte 49.-, Kxg6; 50. b5, Sb8; 51. e6 og jeg var lettere optimis-tisk. Nu
kan springeren ikke flytte. 51.-,Kf6; 52.Kd5, Ke7; 53. Ke5, Ke8; 54.Kf5, Ke7. Her
måtte jeg så erkende, at Palm havde styr på slutspillet og ville kunne holde partiet. Jeg går så med kongen over og spiser hans bonde, og partiet er remis.
Der vil sikkert stadig være tvivlere blandt læserne. Men prøv selv!
En rigtig julenød!
-nf
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Holdturneringen: Edlef Bucka-Lassen og Carl V Møller i kamp for tredjeholdet
mod to rutinerede Sønderborg-spillere Scott Jensen og Broder Petersen

Et kig ind i Tønder Skakskole den 4. december
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Tilbageblik………….…..

Skaknyt 42
dec. 1987

på gamle Skaknyt og tiden dengang
Skaknyt nummer 42 havde på de 28 sider lagt hovedvægten på holdturneringen og den
afsluttede byturnering, men med de dengang mange bidragsydere var der også mange
andre (små) referater, og der var en julekonkurrence, nogle studier og mange partier.

Byturneringen 1987 var afsluttet, og der var masser af spænding på til sidst.
Vi gengiver Henrik Friis’ beskrivelse af slut-fasen i mesterskabsklassen: ”Efter de første
4 runder førte Niels Falsig. 1 point efter lå Jens Chr. Lund og Uffe Leisner. I 5. runde
skulle Niels og Uffe mødes, og resultatet blev remis. Jens C Lund tabte overraskende til
Jens Olesen, der jo også havde formået at slå Ole Bo Andersen. I 6. runde måtte Niels
indkassere sit første nederlag. Det var ikke over-raskende til Lund. Uffe vandt og stillingen før sidste runde var: 1-2 Niels og Uffe 4½ p, 3-4 J C Lund og Henrik Friis 4p. Uffe og
Lund skulle mødes, og her sejrede Lund. Henrik slog Jens Olesen. Niels kunne altså køre
mesterskabet i hus ved at slå Jens Carl. Men i tidnøden fejlede Niels og måtte skuffende
se sig dumpe ned på 4. pladsen. Med sin stærke slutspurt nåede Henrik op på 5 point,
det samme som Lund. Disse to spillere skal så i en omkamp kæmpe om, hvor mesterskabet skal stå.”.
Omkampen vandtes senere af Jens Chr. Lund, der dengang spillede for Tinglev.
Basisrækken blev vundet klart af Johnny Harboe med 6 points.

Holdturneringen 1987-88. Klubbens to søndagshold med 8 spillere hver var kommet fornuftigt fra start.
Førsteholdet spillede i 3. division og de første 3 runder var forløbet således: TønderMunkebo 3-5, Tønder – Søndersø 2½-5½ og Åbenrå/Tinglev – Tønder 1½-6½.
Lokalopgøret mellem fusionsklubben Åbenrå/Tinglev og Tønder indeholdt følgende
dyster: JC Lund – Egon Laugesen ½-½, Frank Petersen – Ole Bo Andersen ½-½, Robin
Petersen – Niels Falsig ½-½, Mogens Grethe – Jan Christensen 0-1, Tommy S Olesen –
Asger Olesen 0-1, Jørgen Nielsen – Henrik Friis 0-1, Bernt Nielsen – Jørn Lassen 0-1 og
Jørgen Riggelsen – Kaj Elkjær Larsen 0-1.
Andetholdet i mesterrækken: Tønder2 – Alssund2 2½-5½, Tønder2 – Bov 3-5, Åbenrå/
Tinglev2 – Tønder2 3-5. I kampen mod Alssund vandt Gonde Hansen og Rene Ratchke,
mens Kåre Kristensen spillede remis. Mod Bov vandt Flemming Schmidt og Nis P. Jollmann, mens Thomas Andersen og Morten Sørensen hentede en remis hver. På førstebrættet tabte Gonde Hansen til Helge Andersen, der dengang spillede for Bov. Lokalopgøret Åbenrå/Tinglev2 og Tønder2 gik således til: Bent Rohden – Gonde Hansen ½-½,
Axel Kusch – Morten Sørensen ½-½, Ejner Wråe – Flemming Schmidt ½-½, Henrik Matthiesen – Chr. Lassen 1-0, Otto Riemer – Rene Ratchke 0-1, J Grotum Nielsen – Chr. A.
Petersen ½-½, Erik Petersen – Søren Gam 0-1 og Hans Rasmussen – Johnny Harboe 0-1.
-nf
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