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De seneste måneder….
har været fulde af aktiviter i og omkring Tønder Skakklub. Lidt herom følger her:
Holdturneringen er nu afsluttet for alle de voksne holds vedkommende.
Andetholdet vandt smukt sin A-række, og førsteholdet bevarede sin status som divisionshold. Men for begge holds vedkommende efter gyseragtige afslutninger. Se mere
på side 8.
Den store pointsluger på andetholdet var Richard Knott, der var stærkt medvirkende til
holdets succes. Han vandt samtlige sine 6 partier!
Nu mangler kun juniorholdet, hvor de 5 sidste runder spilles i Kolding lørdag den 23.
marts. Her har Kristian Lorenzen vundet de 5 første partier.
Pokalturneringen er nu fremme ved finalen. Her mødes Eivind Palm og Erik Damholdt.
Det sker den 25 marts.
Grenzturneringen er nu godt midtvejs. Ud fra den foreløbige score ligner det et opgør
mellem Kim Homuth og Christian Karstensen om førstepladsen.
Klubturneringen er også halvvejs. Kun Christian Karstensen har endnu fuldt hus, og
Gunnar Svendsen har kun sat et enkelt point til.
Tønder Skakskole er jo startet på en ny turnus, og det går godt. Der kommer stabilt ca
10 elever hver gang. I januar var temaet skaknotering, og i februar er det åbningsspil.
Den 16. marts genoptager vi forsøgsvis Vesteregnens skoleskakmesterskab, og det bliver spændende at se, hvor mange, der vil være med. Desværre ligger datoen samtidigt
med en skoleskak-begivenhed syd for grænsen, så der kommer ingen fra Leck i denne
omgang.
Christian Karstensen udfører et stort arbejde med de unge purke, og han får lidt hjælp
af Carl Vincent Møller og Edlef Bucka-Lassen.
nf

Husk at kigge efter de kommende aktiviteter
på hjemmesiden
www.tonder-net.dk/tsk
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Generalforsamling i Tønder Skakklub
mandag den 6. maj 2013 kl. 19.30
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub. Datoen
er som sædvanlig første mandag i maj og stedet vort spillelokale på Tønder
Gymnasium.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Fastsættelse af kontingent samt
kørselstilskud og turneringsindskud
Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
Indkomne forslag
- skriftligt til formanden senest den 1. maj
Turneringer og aktiviteter
Skaknyt og hjemmesiden
Eventuelt

Bemærkninger til dagsordenen:
Ad 6.:

Forslag, der ikke ligger inden for dagsordenens punkter, og som ønskes
til afstemning, skal afleveres skriftligt (gerne via mail) til formanden
senest den 1. maj..

Ad 7:

Hvordan opleves de ”nye” tiltag:: Pokalturneringens genopståen,
Grenzturneringen og GrenzGrandPrix ?
Er der brug for andre aktiviteter, måske med henblik på teori og spilpraksis? Eller en anden prioritering?

I øvrigt:

Det forventes, at bestyrelsens forslag til kontingentstørrelse og kørselsgodtgørelse vil være fastholdelse af de eksisterende beløb.
Det forventes også, at alle er villige til at modtage genvalg, men alle er
naturligvis på valg.
.nf
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Hvid: Jens Chr. Lund (2112)
Sort: Søren Brautsch, Haderslev (2207)
Tschigorinforsvaret
1.d4,d5 2.Sf3,Sc6 3.Lf4,Lg4 4.e3,e6
5.c4,Sf6 6.Sc3,Ld6 7.cxd5,exd5 8.Lg5,Le6
9.Lb5,0-0 10.0-0,h6 11.Lh4,g5?!

18.fxg5
Ikke 18.f5,Sxe5 19.dxe5,Dxe5
20.fxe6,Dxe3+ med modspil for officeren.

Dette træk svækker kongefløjen og bliver
senere årsagen til sorts trængsler. Bedre
var 11.-,Le7.

18.-,Lg6 19.Sxg6,fxg6 20.Dxh6,c6
Denne stilling må vist betegnes som en
”tyk” gevinststilling for hvid. I stedet for
at spille det naturlige 21.Tf4, der tvinger
sort til at slå, hvorefter hvid bare har to
gode bønder mere, bruger jeg nu en del
tid på at finde den direkte vej til målet,
men i den kritiske stilling finder jeg desværre ikke den rigtige fortsættelse.

12.Lg3,Lxg3 13.hxg3,Dd6 14.Lxc6,Dxc6
Efter 14.-,bxc6 får sort efter 15.Sa4 hurtigt problemer i c-linjen.
15.Se5,Dd6 16.f4
Pludselig står sort meget dårligt. Linjeåbning kan ikke forhindres, da 16.-,g4

21. Se2!
Springeren bringes med i angrebet med
afgørende effekt!
21.-,De6 22.Sf4,Dxe3+ 23.Kh2,Tf7
Dette listige træk havde jeg ikke lige fået
med i forudberegningerne, men hvids
stilling er stadig klart vundet! På dette
tidspunkt begynder tiden at trykke for os
begge to, og i den begyndende tidnød
finder jeg ikke den bedste fortsættelse.
24.Sxd5

17.f5,Ld7 18.Sxg4 giver stor fordel til hvid.
16.-,Sd7 Spillet efter lang betænkning.
Efter det næste træk har hvid meget stor
fordel, men sort har ikke noget godt forsvar.
17.Dh5,Lf5
Søren fortalte bagefter, at han her var
tæt på at opgive! Løbertrækket ser kunstigt ud, men redder i første omgang stillingen ud af en direkte klemme.
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Dette er stadig et gevinsttræk, men det
smukke 24.Sh5! havde været direkte afgørende, da -,gxh5 5.Txf7,Kxf7 26.g6+ taber
dronningen.

25.-,Kxf7 26.Tf1+,Ke7
Her opdagede jeg så til min skræk, at den
sorte konge slipper væk, og det var et
stort antiklimaks for mig. Så tæt ved og så
alligevel ikke! Meget frustrerende!

-,cxd5 25.Txf7?
Tabstrækket som jeg desværre spillede ret
hurtigt, da jeg troede, det vandt. Den sorte
konge slipper dog ud af skakkerne. Den
rigtige fortsættelse var 25. Tae1, hvorefter
sort kan opgive! Både 25.-,Dxe1
26.Txel,Th7 27.Dxh7+,Kxh7 28.Te7+ og 25.
-,Dxd4 26.Txf7,Kxf7 27.Dh7+,Dg7 28.Te7+
er håbløst for sort.

Jeg fortsatte endnu nogle (unyttige) træk,
hvorefter jeg opgav!
Efter partiet udtalte Søren, at dette var et
parti, som han nærmest var ked af at have
vundet!
Ak ja! En stakket trøst!

JC

Spænding for alle kontingentkronerne!
Holdturneringen er slut for i år. Det skete med gyser-agtige afslutninger for både andetholdet og førsteholdet.
Andetholdet vandt flot A-rækken og skulle via 8-mands playoff mod Esbjergs
tredjehold forsøge at kvalificere sig til mester-2. Efter nogle timer var stillingen
3½-3½ og Jørn Lassen sad tilbage med sidste parti. Remis var ikke nok; der skulle sejr til. Med flot spil fik Jørn spillet drejet, så han med D+T mod T+L jagtede
modstanderens konge rundt på brættet. Jørn tabte på tid – men 30 sek. mere
havde været nok til matsætning. Altså 3½-4½ og ingen oprykning!
Førsteholdet skulle ved det afsluttende stævne den 3. marts i Vejle holde både
Viby og Skanderborg bag sig. Afstanden var ½ og 1 point.
Haderslev ordnede Skanderborg, så Tønder skulle selv klare Viby. Det kneb gevaldigt! Til sidst ved stillingen 4-3 til Viby sad Michael Neumann tilbage, og kun
gevinst talte – men med koldblodigt angrebsspil fik Michael pointet hjem, og de
øvrige spilleres nerver faldt til ro.
De 16 implicerede spillere de to kampe fik noget for kontingentet. Holdspil,
når det er allermest spændende!
nf
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Et portræt af Kaj Elkjær Larsen
* Æresmedlem i Tønder Skakklub, i 4hk
og i Dansk Skak Union
* 3 sønderjyske mesterskaber
* 12 bymesterskaber i Tønder og 16
andenpladser i byturneringen.
* 9 klubmesterskaber
* Formandsperiode i Tønder 19581972 og mere bestyrelsesarbejde
sidenhen.
* Skoleskakleder på Tønder Kommuneskole 1960-ca 1995

Kajs historie
Skakken og Kaj
Hvordan kom du I gang med skak?
Vi var 6 brødre derhjemme og der kom en broder og en søster til noget senere.
Far havde selv drejet skakbrikker og lavet et skakbræt. Så lærte han de ældste
spillet og de lærte videre nedad. Der var ikke meget at gøre om aften under
krigen, så der blev spillet skak.
Vi fulgte radioskak, hvor der var landskamp mod Norge, og hvor der blev offentliggjort et træk dagligt. En fantastisk radiokamp var mellem Bronstein, Rusland, og C.O. Alexander, England, der endte i et slutspil, hvor begge havde en
dronning men englænderen havde to bønder. Ved træk 120 opdagede de, at
den samme stilling havde været på brættet ved træk 80. Så måtte de finde en
ny vej, og Alexander vandt.
Far var enelærer på Nørrehus Skole, hvor han underviste alle årgange. De 6
brødre blev alle lærere, men skakligt er jeg nok den, der har gjort mest ud af
det.
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I november 1950 kom jeg på seminariet i Tønder i præparandklassen, de andre
var startet i august så jeg var lidt handicappet. I læsestuen lå et skakblad og
straks søgte jeg Tønder Skakklub.
Hos boghandler Andersen og Nissen købte jeg Jens Enevoldsens
slutspil I-III.
Værket blev gennemgået og til
min glæde fandt jeg i en stilling en
hurtigere løsning. Det var fra
Neumann-Steinitz Baden Baden
1870.
Sort trækker iflg Enevoldsen
1., -, Th4,
som jager springeren rundt og
giver gevinst efter mange træk.
Jeg fandt
1.-,Th3


+ +  +
+ + + +
 + ++ +
+ + + + 
 + + ++
+ + + + 
 + + + +
!+ + + + "
#$%&'()*+,

der fører til springertab eller mat straks.
Jeg var så med til at organisere skak på seminariet, og vi havde et år en intern
skakturnering på 18. Jeg vandt den og var meget stolt! Min første turneringssejr!
Kårene var anderledes dengang. Jeg fik et værelse i Allegade til 40 kr om måneden, uopvarmet, uden toilet (det var i gården). Jeg skulle selv fyre og skulle
hente rationeringsmærker på kommunen. Vi fik intet statstilskud, men 100kr
om året fra Baltasar Petersens legat for sønderjyske degnesønner. Senere fik
jeg et værelse oven på Spritgården ved siden Niels Thygesen Petersen – og også
her blev der spillet skak.
I Tønder har du raseret i alle turneringsformer. Men ellers?
I 1958 var jeg med i A-klassen i SEMT og vandt alle 7 runder og rykkede så op i
mesterklassen. Der var 7 runder, 3 søndage med dobbeltrunde, og et fremrykket parti mod Peter H. Nørby, der blev remis. Det blev også remis mod Andresen, Haderslev, og derefter gevinst mod Jepsen, Flensborg. I partiet mod Clausen, Sønderborg, havde Clausen afviklet til et slutspil med uligefarvede løbere
og en bonde mindre i den tro, at det var remis, - men han havde ikke tænkt på,
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at jeg havde to samlede fribønder og så kunne jeg vinde. Mod Børge Borgå fik vi
et knaldparti, hvor han blev spærret inde og jeg fik to dronninger. Det var så
nok med remis mod Zimmermann, Flensborg, og det fik jeg –
og blev sønderjysk mester for
første gang.
Førstepræmien var 50kr som blev
anvendt til et fad, som vi har den
dag i dag. Jeg opnåede at blive
sønderjysk mester 3 gange i alt.
[se to partier lige efter historien]
Vi var 4 til simultan mod Bent
Larsen i Vojens, 1972, og vi fik 3½
point. Bent Larsens kommentar:
Jeg vil hellere spille mod 200 i Sydfrankrig end mod 100 i Sønderjylland.
Løsningen af skakopgaver i Skakbladets decembernummer har jeg altid beskæftiget mig med før computernes indtog. Et år vandt jeg sammen med Karlo Christensen 1. pladsen, idet vi påviste, at en skakopgave fra 1930’erne ikke gav hvid
gevinst men alene remis. Senere blev det til et par mindre præmier. Nu har redaktionen valgt helt ”andre” opgaver, der ikke så direkte har noget med skak at
gøre.

Tønder Skakklub
Aktiviteterne før og nu?
Der var ikke mange holdkampe tidligere, så der var behov for venskabs-kampe,
- og det skete mod Skærbæk, Visby, Højer, Husum (to bilfulde! Hvor vi vandt
det hele!) og Westerland på Sild.
I 50’erne var det lidt besværligt med grænsen, og vi havde problemer med at
besøge Sild. Vest Hansen kendte lægekolleger derovre og bankdirektør Munk
Knudsen sørgede for fællespas til os – og så tog vi med tog til Niebüll, hvor vi
skiftede til toget til Sild i 3. klasses vogne (det var vogne med træbænke). Rækkefølgen i holdopstillingen fulgte status i samfundet dengang, så vi var 3 seminarieelever på de nederste brætter, og vi vandt knebent.
Der var genbesøg i Tønder, hvor der blev drukket kaffe på det daværende Missionshotellet, og der spilledes på Hjemmeværnsgården (der nu står foran ned11

rivning). Her var rækkefølgen anderledes, og vi havde Hans Jørgen Lassen på 1.
brættet. Vi vandt det hele.
Tønder i divisionssammenhæng?
Oprindeligt var der københavnsmesterskaber og provinsmesterskaber, helt adskilt! Provinmesterskaberne startede i hovedkredsene, og Tønder stillede med
hold i tre rækker, A, B og C. To gange vandt vi A-rækken og kom med i de samlede provinsmesterskaber i Odense eller Fredericia mod eliten. Her mødte jeg
f.eks. Sigfred From.
Skakunionens formand, Arne Kjær Larsen, Varde, fik den ide at samordne holdturneringerne. Jeg var hovedkredsformand dengang og på en weekend i Varde
lavede vi, altså hovedkredsformændene, hele divisionssystemet og fik det sat i
gang.
Provinsturneringen året efter var så afgørende for, hvilken division klubberne
placeredes i. Den blev spillet på én dag, hvor holdets spillere alle havde ét parti, men mod spillere fra forskellige andre klubber.
Jeg spillede mod Stolze. Nykøbing Falster, og Tønder fik 3 points i alt, hvilket
gav en plads blandt de 6 hold i 2. division. Ni var også København med, og der
lå kun de 6 i 1.division over os.
Det gav lange rejser, f.eks. skulle vi overnatte, når vi spillede i Nørresundby. Der
var jo ingen motorveje . Og kampene var hårde. Det kunne vi naturligvis ikke
klare i længden. Vi sluttede sidst.
Men turneringsformen ændredes efter dette år, så der kom 8 hold i hver division og Tønder overlevede et år endnu, inden det så blev 3. division.
Du har sat dig selv af førsteholdet?
Ja, det er de søndage, der kan være meget strenge – og så vil jeg jo gerne i kirke.
Dig og skakklubben?
Det har været en glæde at være medlem af Tønder Skakklub i mere end 60 år.
Nogle tusind timer ved det tavlede bræt har kostet kræfter og bragt glæde.
Gode kammerater har man fundet, og mange af dem er gået til de evige jagtmarker.
Heldigvis har min familie aldrig sat en bremse for min deltagelse, dels når man
måtte ringe hjem til ens viv, der stod for en snarlig barsel.
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Skoleskak.
Lidt om dine meriter her?
I begyndelsen, ca 1960, var skoleskak frivilligt. Karlo Christensen havde det på
Tønder Statsskole (nu Tønder Gymnasium), hvor der dengang også var mellemskole, og jeg havde det på Tønder Kommuneskole. Senere udviklede det sig til,
at vi fik det på skoleskemaet,
idet eleverne kunne vælge
det 2 timer om ugen i vinterhalvåret – og det var meget
populært på kommuneskolen, hvor 70 elever valgte
skoleskak.
Vi måtte så have to lærere
på, den anden var Jens Erik
Pedersen.
Efterhånden kom der skoleskak på alle skolerne i gammel Tønder kommune, dvs Jejsing, Abild, Møgeltønder, Øvelsesskolen og Kommuneskolen. Dansk skoleskak arrangerede holdstævner og enkeltsmandsstævner (som nu) – og vi havde vore egne turneringer i kommunen, delt i tre
grupper: øvede, lidt øvede og meget øvede.
Det fik en ende, da man politisk besluttede, at der skulle spares i folkeskolen, og det man ikke skal, ryger først, dvs skakken forsvandt fra skolesystemerne.
Det var SÅ ærgerligt.
Efter et par år begyndte vi så i klubregi i 2000, og Tønder Skakskole blev oprettet, de første år med 10-12 elever. Senere er jeg så gået ud af det, og Skakskolen kører nu i Medborgerhuset.
Hvorfor er skoleskak en god ting for børn?
Det er godt for børn at øve sig i at koncentrere sig. Skak er ultimativt, og en fejl
har følger. I andre skolefag er det jo utroligt vigtigt, at elever kan koncentrere
sig.
I gamle dage, hvor de problemfyldte børn ikke var diagnosticerede, da fandtes
de selvfølgelig også, og da var det min erfaring, at mange kunne rettes op ved
gennem skak at få nogle personlige sejre.
13

7 skarpe til slut
Dine styrker i skak?
Slutspil og julekonkurrencen i skakbladet før computerne.
Din svaghed i skak?
Jeg studerer for lidt.
Hvad har ændret sig gennem livet ?
Ambitionerne.
Mest betydningsfulde partier?
De to fra SEMT i 1959 (følger umiddelbart efter artiklen).
Den skakspiller, som har inspireret dig mest?
Bent Larsen for bøger i undervisning, og hans måde at være på.
Spillere, som du følte, at du havde krammet på?
Chr. Lassen, Jens Olesen og Harald Grau Hansen.
Spillere, som du altid har haft det svært imod?
Jens Chr. Lund og Egon Laugesen

Artiklen bygger på et interview foretaget i januar 2013 af Helge Andersen
og Niels Falsig.
Kommenteringen af de to efterfølgende partier er foretaget af Helge.
Spørgsmålstegnene er Kajs egne.
Tak til Kaj!

14

Kaj Elkjær Larsen,T - Børge Borgå,Å
[C55]

Kaj Elkjær Larsen,T - Clausen,S
SEMT, 1959

SEMT, 1959
1.e4 f6 2.c3 e5 3.f3 c6
4. c4 c5 5.0-0 d6 6.d3 g4
7. e3 d4 8. xd4 xd4 9.h3
h5 10.g4 g6 11.xd4 exd4
12.e2 c5 13.g3 Dårlig kongestilling mod dårlig løber. 13...h5
14.g5 d7 15.h4 e5

Sort vælger at få et slutspil med en
bonde mindre og uligefarvede løbere, idet han trak 33 ... f8
34.xc7 xc7 35. xc7 e7?
Nu kan hvid få forbundne fribønder. 36.b3 e6 37.c4 bxc4
38.bxc4 a4 39.e3! f6 40.d5+
d7 41. h2 g5 42.f4 f5 43.d4
g4 44.c5 c2 45.g3 a5 46. g1
h5 47. f2
e4 48. e1 a4
49.c6+ d6 50. b4+ c7 51.
c5
De 2 fribønder må aldrig stå på
egen løbers farve. 51... xd5?
Men partiet er tabt. 52.xd5 h4
53.gxh4 g3 54.h5 g2 55. c5 10

16.f4! Så angribes der. 16...¤g4
17.f5 ¤e3 18.£f3 ¥h7 [18...¤xf1
19.fxg6 £d7 20.gxf7+ ¢f8 21.¦xf1
Når hvid får springeren til e6 eller
g6 er sort helt færdig.] 19.£xh5 £d7
Andre træk havde også virket, men
kongen holdes i midten. 20.¥xf7+
Andre træk havde også virket, men
nu holdes kongen i midten.
20...£xf7 21.g6 £f6 22.gxh7+ £f7

15

33...e7 34.f7+ xd6 35.xc7
xc7 36.h5 c3 37.b3 axb3
38.axb3 d6 39.h6 gxh6+ 40.
xh6 a8 41.g7 a1 42.g8
h1+ 43.g7 g1+ 44.f8 c1
45.h8 c5 46.b4+
Præcis til det sidste. 1-0

23.g6 Stærkt træk - dækning af
bonden er mere værd end kvalite- En problem, som Kaj og hans far
ten. 23...xf1 24.xf1 xg6 løste i 50’erne:
25.fxg6 d8 Det er et ynkeligt
tårn, som står på h8. 26.f5 d7 Hvid trækker og holder remis!
Hvordan kommer hvid ind - alt er
dækket? 27.g2 b5 28.g3 a5
29.g4 a4 30.g5 d5 31.e5 c4
32.e6 c7

1.b6 d1+ 2.c7 a1 3.a6+
xa6 ½-½
eller
2...a1 3.b8+ a7 4.b7+ 
a6 5.b6+ a5 6.b7 ab1
33.d6+ Her må Kaj have set stil- 7.xb1 xb1+ 8.a7 ½-½
lingen ca. 10 træk længere fremme.
16

Hvid: Niels Falsig
Nu gælder det om at holde balancen!

Sort: W. Brinkmann, Bov.

Hvid skal have kongen væk og sikret sine
officerer og derefter forsøge at få gang i
d-linien.

Jeg har aldrig befundet mig godt i kongeindisk. I partiet her har jeg også valgt
egne veje og ikke bøgernes – og det er
nok ikke det klogeste, man kan gøre i en
holdkamp mod en stærk mand fra Bov.

19.Se4,Lf5; 20.Te2,Tf4; 21.f3,Txf3;
22.hxg6, hxg; 23.b3,Tf4; 24.Th31,Dxh3;
25.Kb2,Dh4? 26.Dd3,Kf2. Sort har spillet
lidt slapt her og nu er hvid rigtig godt
tilfreds med stillingen.

Stillingen i diagrammet er opstået efter
15.:-,Taf6, og det ser faretruende ud!


+ +
+ + 
 + + +
  +
! ++"+ +#
$+ %& +&'
(Q+  +*
++ ,- . +./
0123456789

27.Ka3,b6; 28.d6,Lxe4; 29.Txe4,cxd:
30.Dd5+, Ke7; 31.Db7+,Kf6; 32.Tf1,Dg3;
33.Tfxf4+, exf4; 34.De7+,Kf5;
38.De6+,Kg5; 39.Te2,Dg1; 40.Dd5+,Kh6
Så er vi ved målet for de seneste træks
nørklerier.


+ + + +
+ + +  
  + +,
 Q+ +
! ++  +#
$,-+ + + '
(+ +.+ +*
++ + +  /
0123456789

Jeg havde set det komme og har kun ét
svar: 16.g4,Txf3; 17.Lxf3,Txf3; 18.gxh5,
Dh4;


++ ++
+ + 
 + + ++
  +
! ++ + #
$+ %& ++'
(Q+  +*
++ ,- . +./
0123456789

Planen var 41.Tg2, hvorefter jeg forventede at kunne rasere hans g-linie og sætte mat.
Men jeg blev bange for 42.-,Dc1+ og enten f3 eller Lf6. Helt unødvendigt viste
det sig bagefter. Der ville være mat i få
træk.
Afslutningen var nu også okay:
41.Dd2,Dd4; 42.Dc1,Le5; 43.Dh1+Kg5;
44.Tg2+,Kf5; 45.Db1+, De4; 46.Tg5+ opgivet.
nf

Vi er fremme ved diagrammet nederst i
sidste spalte. Sort står godt: Giftige løbere og truslen på f2.
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SKAKKALENDEREN
mandag

25. febr

Klubturneringen 5. runde kl. 19

søndag

3. marts

mandag

4. marts

tirsdag

5. marts

Holdkamp i 2. division: Viby – Tønder (spilles i Vejle)
Teori, hyggeskak og hængepartier i klubturnering og pokalturnering.
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Løgumkloster

lørdag

9. marts

SGP-8 i Grindsted

søndag

10. marts Muligvis Playoff i 2. division
11. marts Grenzturneringen kl. 19: 6. runde i Tønder

mandag
torsdag
fredag

lørdag

mandag
tirsdag
lørdag
mandag

tirsdag

mandag
tirsdag

14. marts TønderGrandPrix5 kl. 19.30. Tilmelding ved fremmøde inden
19.20.
15. marts Esbjerg Skak Unions EMT 2013 starter. En koordineret weekend EMT på 5 runder. Tilmelding og nærmere info hos Karsten
Jacobsen på 2173 8131eller mail
16. marts Vesteregnens skoleskakmesterskaber kl. 09.30 på Tønder Gymnasium. Tilmelding senest søndag 10. marts til NF på 53467225
eller mail
18. marts Klubturneringen 6. runde kl. 19
19. marts GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck
23. marts Holdkampe i C-rækken for Tønder Junior. Der spilles i Kolding
fra kl. 0930
25. marts
19.05 Pokalfinale: E Palm contra E Damholdt. Der trækkes lod
om farverne kl. 19.
19.15-2015: For de øvrige: Teori, hyggeskak og hængepartier
26. marts Påskelyn i Løgumkloster kl. 19. Tilmelding senest den 25. marts
på 74744303 eller via mail. Vi forsøger at arrangere fælles kørsel fra Tønder. Spillested: Øster Højst Filialskole.
1. april Ingen skak i klublokalet
2. april Grenzturneringen kl. 19: 7. runde i Leck

torsdag

4. april

lørdag

6. april

mandag

8. april

tirsdag

9. april

TønderGrandPrix6 kl. 19.30. Tilmelding ved fremmøde inden
19.20.
SGP-7 i Bov
Grenzturneringen kl. 19: 8. runde i Tønder
Løgumkloster Byturnering begynder kl 19. De øvrige runder:
16/4, 30/4, 7/5 og 14/5. Tilmelding senest 2. april på 74744303
eller mail.
19
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lørdag

mandag

13. april P4 lege: En særlig idrætsdag i Klosterhallen, arrangeret af P4
og DGI. To lynturneringer (Som GrenzGrandPrix) hver på 5 runder med start 11.15 og 13.30. Åben for alle. Tilmelding på P4’s
hjemmeside eller på 74744303 eller mail.
15. april Klubturneringen 7. runde kl. 19

mandag

22- april Teori, hyggeskak. Måske særligt arrangement

tirsdag

23. april Grenzturneringen kl. 19: 9. runde i Leck

lørdag

27. april SGP-8 i Sønderborg

mandag

29. april GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder
Sønderjysk EMT 2013 starter i Haderslev. De øvrige runder
ligger 6/5, 13/5, 27/5, 3/6 og 8/6. Tilmelding senest 22. april på
2990 6359 eller mail. Mere her.
Den sønderjyske pokalturnering spilles i Tønder fra kl 09.30.
Tilmelding senest onsdag den 1. maj kl 18 her.

lørdag

4. maj

mandag

6. maj

Generalforsamling kl. 19.30

mandag

13. maj

TønderGrandPrix7 kl 19.30, sæsonafslutning i klublokalet.

tirsdag

21. maj

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck

tirsdag

4. juni

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Løgumkloster

tirsdag

18. juni

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck
Sommerpause (hold øje med sommerskak-aktiviteter!)

mandag

19. august Sæsonstart med hyggeskak.

Schachwoche
Flensburger Schachklub har tradition for at lave en
skakuge i januar i det store indkøbscenter Galerie
Flensburg. I løbet af ugen er der skakaktiviteter
hver dag og mange tilskuere. Et af indslagene i år
var en opvisnings kamp mellem spillere fra Flensborg og Tønder, hvor vi var repræsenterede ved
Jens Chr Lund, Helge Andersen, Asger Olesen, Erik
Damholdt og Edlef Bucka-Lassen.
Mange steder i Galeriet fandt man skakopgaven til
højre. Den er svær og nok ikke den bedst egnede
til et PR-arrangement. Asger og jeg bøvlede en
del med den, før vi fandt løsningen.
Hvid trækker og sætter mat i 4 træk ! Det var nok at angive første træk.
Prøv selv!
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Spinatbedet
Stillingen til venstre er fra et parti i Grenzturneringen den 5. febr.
Jeg har de hvide brikker og Vagn Lauritzen, Løgumkloster, de sorte. Stillingen var helt lige for
et træk siden, og kun sort kan spille på gevinst.
Men sort spillede 36. Tb5-d5, og nu kan hvid
pludselig afgøre partiet. Hvordan?
Hvor heldig kan man være!

nf

Stillingen opstod efter 95 træk i et parti jeg
spillede for Lecks andet hold den 13. januar i år.
Jeg har sort og har efter mange skakker og meget bøvl fået min konge godt med frem i forsøget på at gafle den hvide bonde inden forvandling. Folk omkring mig snakker højlydt om teoretisk remis, og jeg accepterer remissen. Men
sort er i trækket og kan vinde nemt! Hvordan?
Jeg følte mig både dum og flov bagefter!
nf

Mareridt
Stillingen til højre opstod i semi-finalen i
vor pokalturnering. Eivind Palm har hvid
mod Christian Karstensen og Eivind kan
som lavest ratet nøjes med remis.
Stillingen er formentlig remis.
Men efter partiet fik Eivind mareridt idet
han for sig så den sorte konge stå på c7,
og i så fald kunne sort med et overraskende træk vende slut-spillet helt på
hovedet og nok vinde.
Hvordan?

Ep & nf
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Tilbageblik………….…..

Skaknyt 43
marts 1988

på gamle Skaknyt og tiden dengang
Skaknyt 44 bestod af 36 tætte sider. Det var dengang, bladet var vor eneste kommunikationsmedium, og det var en tid, hvor der var mange i klubben, som havde lyst til at
referere.
Udgivelsestidspunktet var (som med dette nummer) timet sådan, at der samtidig blev
indkaldt til generalforsamling .

Holdturneringen 1987-88 fik en grundig omtale.
Førsteholdet lå i 3. division, der svarer til vore dages 2. div . Som så ofte var holdet i
nedrykningsfare. I Haderslev fik Tønder en af de sjældne sejre i disse lokalopgør, da
holdet scorede 4½ points: Bjarne Light – Egon Laugesen 0-1, Kai Bjørnskov – Ole Bo
Andersen 1-0, Claus Mogensen – Niels Falsig 1-0, Bent Muus – Jan Christensen 0-1,
Hans H Vognsen – Asger Olesen ½-½, Allan Bangsbro – Henrik Friis ½-½, Carsten Hansen
– Jørn Lassen 0-1 og Hans W May – Kaj Elkjær Larsen ½-½. Men herefter blev det til 2½5½ mod Læseforeningen, Odense, og 3-5 mod Frem, Odense, inden det afsluttende
stævne i Odense, hvor man fik en gyseragtig afslutning. Tønder ville rykke ned, hvis
holdet scorede 1½ point mindre end Frem. Tønder mødte Læse-foreningens andethold,
og det gik skidt. Kun sejr til Egon Laugesen på førstebrættet og 3 remisser, mens Frem
vandt 4½-3½ over Åbenrå/Tinglev. Tønder måtte en tur ned i mesterrækken, mens Haderslev i øvrigt rykkede op i 2. division.
Andetholdet spillede i mesterrækken og havde det også svært. Et af de bedre resultater
blev opnået mod Ribe, der vandt 4½-3½: Hans Victor Nielsen – Kåre Kristensen 0-1, Lars
P. Andersen – Thomas Andersen 1-0, Jørgen Nielsen – Morten Sørensen ½-½, Jan Rosenberg – Flemming Schmidt 1-0, Bent Jensen – Chr. Lassen 1-0, Hans Hansen – Nis P.
Jollmann ½-½, Per Andersen – Johnny Harboe 0-1 og Carl E Jensen – Martin Matthiesen
½-½. Men det hjalp ikke og vort hold måtte en tur ned i A-rækken, i øvrigt sammen med
Bovs førstehold.
Tredjeholdet klarede sig pænt i B-rækken, men sæsonens lyspunkt var fjerdeholdet i Crækken. Det bestod af to ”gamle”: Hans P. Nissen og Hans Madsen og tre skoleskakspillere Johnny Harboe, Martin Matthiesen og Arne Matthiesen. Matthiesenbrødrene score begge maximum og bidrog til en suveræn førsteplads for holdet.

Pokalturneringen startede med 16 opgør. Allerede i første runde faldt tre af favoritterne. Ole Bo Andersen tabte til Morten Sørensen, Niels Falsig til Johnny Harbo og
Henrik Friis fik kun remis mod Flemming Schmidt. I anden runde forlod Jan Christensen
turneringen efter nederlag til Jens Olesen, der selv røg ud i 3. runde efter remis mod
Jørn Lassen. Man var nu nået frem til semifinalerne.

Klubturneringen var halvvejs gennem forløbet. Der var så mange deltagere, at de
var opdelt i 4 klasser.
-nf
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TØNDER

SKAKKLUB

Bestyrelsen
Formand

Niels Falsig

7472 3015

Kasserer

Jens Carl Pedersen

7472 3216

Sekretær

Christian Karstensen

7472 5555

Redaktør

Søren Rødgaard Henriksen

2273 0489

Forplejning m.v.

Rolf Zömbick

7478 2769

Assisterende libero

Erik Damholt

Juniorrepræsentant

Kristian Lorenzen

Suppleant

Micha Pudlo

Revisor

Nis. P. Jollmann

Spillested:

Klubaften:

Tønder Gymnasium & HF
Astronom Hansensgade 9
6270 Tønder

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

Kontingent

Kontingentet dækker medlemskab af
Tønder Skakklub og Dansk Skak Union. Som medlem modtager man ud
over klubbladet Unionens blad Skakbladet, der udkommer 8-9 gange årligt.

Det årlige kontingent udgør:
– 0 - 13 år
– 14 - 19 år
– 20 - 64 år
– 65+
år

Tønder Skakklubs hjemmeside:
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kr. 300,kr. 500,kr. 600,kr. 500,-

http://www.tonder-net.dk/tsk

