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Velkommen til en ny sæson ! 
 
 
Mandag den 19. august slås dørene op til en ny sæson. Der startes blidt ud, 
men ret hurtigt er der mange tilbud om tung og seriøs skak. 
 
Tønder Byturnering starter traditionen tro den første mandag i september, og 
der spilles 7 runder hen gennem efteråret. Turneringen er koordineret, dvs ra-
tingivende, helt som den plejer.  

• Tilmeldingsfrist:  Mandag den 26. august kl. 23. 
 
Grenzturneringen starter tirsdag den 24. september med første runde placeret 
i Løgumkloster. Der spilles 7 runder, måske 9 afhængigt af antal deltagere, og 
det foregår på skift i Tønder, Leck og Løgumkloster, og der laves flere præmie-
grupper. Turneringen bliver ratet, både mht dansk rating og mht international 
ELO-rating. Der vil være ca en måned mellem hver runde. 

• Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 17. sept. kl. 23. 
 
Holdturneringen indledes søndag den 27. oktober, hvor Tønders førstehold i 2. 
division spiller i Vejle. De øvrige hold spiller i ugen efter. Alle medlemmer spør-
ges sidst i august, om de har lyst til at spille med på et af vore hold.  
 
TønderGrandPrix har første afdeling den 26. august. Tilmelding ved fremmøde 
senest kl. 19.20.  Der bliver 7 afdelinger.    
 
Lynmesterskabet og Julefrokosten omtales i næste Skaknyt. 
 
Klubturneringen, Pokalturneringen og GrenzGrandPrix starter alle efter nytår. 
 

nf  

 

Husk at kigge efter de kommende aktiviteter 

på hjemmesiden:  www.tonder-net.dk/tsk 
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Kieler Open 2013 

 
Som forholdsvis nybagt pensionist fik jeg den ide holde en uges skakferie denne 
sommer. Kieler Open fandt sted i slutningen af juli, og jeg havde aldrig været i 
Kiel før. Som tænkt så gjort. Det var min første turnering af denne type siden 
DM i Vejle i 1966! 

Kiel ligner Århus på flere punkter: Byen har ca samme størrelse, og universitet 
mv borger for masser af ungdom, og den har et stort antal skakklubber. 
 
Turneringen var delt i to grupper, en ELO-gruppe og en dwz-gruppe for spillere 
under  det tyske dwz-rating på 1700. Jeg kom så med i ELO-gruppen, hvor der 
var knap 100 deltagere fra hele Slesvig Holsten, et par stykker fra Danmark og 
også nogle få deltagere fra andre lande, heriblandt 3 stormestre og 3 med  an-
dre med titler.  

I historien om tidligere udgaver af Kieler Open kan man læse, at der for 10 år 
siden deltog en 12-årig nordmand, som skabte sensation. Det var naturligvis 
Magnus Carlsen.  

I år var der også en 12-årig deltager, Tigran Poghosyan, som bor i Tyskland, og 
som er et kæmpetalent. I det hele taget var det slående, hvor mange dygtige 
unge spillere Kiel og omegn kan  mønstre. Høje ratingtal og alligevel for lave i 
forhold til den stærkt voksende spillestyrke. Jeg havde selv fornøjelsen at møde 
4 af dem. Jeg tabte  mod den ene, Benedict Krause, som er 16 år, og som vi og-
så kommer til at høre mere om. Han havde et ELO-tal på 2128 og et dwz på 
over 2300. Jeg havde hvid og blev belært om, hvordan en variant i mit repertoi-
re skal spilles!  
 
Det var en stor fornøjelse at være med. Turneringen var meget fint tilrettelagt 
og organiseret. Men 9 lange runder på 7 dage er i over-kanten for mig. Spille-
træthed og aftagende gejst er min undskyldning for en noget slap afslutning.  

Mit eget spil var vist alt i alt fornuftigt, i hvert fald i de først syv runder. Mit for 
høje ELO-tal på 1963 falder nok en anelse. Et par højdepunkter var remis med 
sort (skandinavisk) mod Ghadimi (ELO 2157) og sejr med hvid over Christoph 
Schlienkowsky (ELO 2165).  – Se partiet på side 10. 

 nf 
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Horsens Lang Weekend 
 

Af Christian Karstensen 

Fra den 18. juli til den 21 juli var jeg i Horsens for at spille 7 runder på 4 dage i 
den utroligt hyggelige turnering Horsens Lang Weekend. Det er billigt at over-
natte på skolen, dog i selskab med en 25 andre skakspillere. Prisen er 50 kroner 
pr. overnatning, hvilket vel næppe kan gøres billigere. Maden er også god med 
morgenmad på skolen og middagsmad på spillestedet, hvor det gav spaghetti 
bolognese, mørbradgryde og flæskesteg samt at man kunne købe smørebrød 
og tarteletter til ”nat-mad”. 

Det er selvfølgelig et hårdt program med dobbeltrunder torsdag, fredag og lør-
dag og sidste runde søndag. Selve skakken giv ok for mig, jeg spillede egentligt 
bedre end sidste år, men jeg scorede kun 3½/7 godt og vel et point under for-
ventet, men det skyldes primært at jeg spillede tre remisser mod lavere ratet 
modstandere hvor jeg tror jeg stod til gevinst i alle 3. Godt nok spillede jeg med 
en lille smule tømmermænd lørdag og søndag for det hele skulle jo ikke gå op i 
skak. Efter 4 runder havde jeg 2½ point og skulle så i femte runde møde IM Kar-
sten Rasmussen der indtil da havde haft en forfærdelig turnering, så han skulle 
bare smadres tænkte jeg, men sådan gik det ikke helt… 

 

IM Karsten Rasmussen vs Christian Karstensen 

1. c4  {Øv, jeg har traditionelt altid store problemer med at stille mig ordentligt 
op mod 1.c4}  e6  2.  Nc3 d5  3.  cxd5  exd5  4.  d4  Nf6  5.  Bg5  c6  6.  e3  Nbd7   
7.  Bd3  Bd6  8.  Qc2 h6  9.  Bh4 O-O  10.  Nge2  Re8  {Det er lykkedes at stille 
mig nogenlunde pænt op.}   

11.  O-O-O {Lidt for hidsigt ifølge min computer. Mere sikkert var kort rokade.} 
b5  12.  h3  Nb6!  {Springeren kigger herfra på feltet c4, og dækker også feltet 
a4 hvis sort spiller b4.} 

13.  Kb1  a5  14.  e4  Be7 ? {Her skulle der spilles b4!}  15.  e5  Nfd7  16.  Bxe7 
Qxe7  17.  Ng3  Nf8  18.  f4  Nc4  19.  Bxc4  bxc4  20.  Rhf1  Rb8  21.  Rf3  f6!?  
{Et træk jeg syntes var nødvendigt omend det ikke ser kønt ud. Min Fritz siger 
det er et udmærket træk.}   

22.  Rdf1  fxe5?  {Slet ikke nødvendigt at slå. Nu åbner jeg bare for hvids tårne, 
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 men det er slet ikke tabt endnu.}  

23.  fxe5  Be6  24.  Nce2 ? {En stor fejl nu er stillingen igen i balance da hvid ef-
ter sorts næste træk er nødsaget til at spille springeren tilbage hvor den kom 
fra.} 

… Rb7!  25.  Nc3  c5  {Hidsigt træk. Det naturlige var jo at double tårnene i b-
linjen. Lille fordel til sort dog stadigvæk, men jeg spiller ikke præcist nok som 
opfølger til c5.} 

26.  Nf5  Bxf5  27.  Rxf5  cxd4 ?  {Dronningen til e6 for at dække d5-bonden og 
sort står rigtig fint.} 

28.  Nxd5  Qc5 {Igen skulle dronningen til e6 men jeg havde ikke set hvids næ-
ste træk. Jeg havde ellers god tid på klokken og burde have brugt mere tid i en 
så kritisk stilling.} 

 29.  e6!  {Truer jo Springer f6+. Hvid er ovenpå nu.} 

… Qc8  30.  e7  Ne6  31.  Rf7  d3 

 32.  Qc3  Qc5?  (32... Qc6 33. Rxg7+ Nxg7 34. Nf6+ Kh8 35. Nxe8 Rxe7 36. Rf8+ 
Kh7 37. Nf6+ Kg6 38. Ng4 Kh7 {Med en noget uklar stilling.}) 

 33.  Qe5  c3  

34.  Rxg7+!  {Sort er helt væk.}  Nxg7  35.  Nf6+  {Opgivet.} 1-0 
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Det oversete træk … 

 

En flot mat …  

 

 

 
Vi kender det alle sammen: 
 
Hvorfor fandt jeg ikke lige dét  træk? 

Her ses en stilling fra klubturne-ringen 
2013. 

Jens Carl Pedersen har hvid og er net-
op undveget fra en skak ved at flytte 
kongen fra b2 til c1. 

Martin Lorenzen har sort og vælger at 
flytte den sorte dronning til d3 for at 
undgå afbytninger. Men Martin kunne 
her have vundet et tårn (mindst) og 
fået afgørende fordel. 

Hvordan?  
nf  

 

Stillingen til venstre er fra en IM-
turnering i Tyskland i juli. 

De hvide brikker føres af Jens Ove Fries 
Nielsen, og her overses bestemt ikke 
noget. Hvid har en flot mat i 2 i denne 
stilling! Prøv lige at finde den selv, før 
du læser videre. 

Ellers skete det sådan her: 

Hvid skakker med tårnet, der skal slås, 
og så sættes der mat med en springer-
skak på h5. 

 
Kilde: JyllandsPosten 24. juli, 13).  

nf  
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Hvid:  Niels Falsig (ELO 1963)  
Sort:  Christoph Schienkowsky,Kiel (ELO 2165)  
Turnering: Kieler Open 2013 (6), 30.07.2013 
  
 
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 d5 5.Lf4 0-0 6.e3 c5 7.dxc5 Da5 8.Tc1 dxc4 

teori! 9.Lxc4 Dxc5 10.b3 Sc6 11.0-0 Lf5  

 

 

 
Efter lange overvejelser tog jeg her en dristig beslutning: 12.Se4 Sxe4 13.Lxf7+ 

Txf7 14.Txc5 Sxc5 15.Dd5 Se6 Jeg var overbevist om, at jeg for mine to lette 
officerer og tårnet ville få dronningen plus to bønder plus måske mere. Jeg hav-
de dog ved kombinationens start overset, at sorts springer kunne slippe fra f4 
med en skak, så det blev ikke til mere lige nu. 16.Db5 Sxf4 17.exf4 Sd4 

18.Dxb7 Sxf3+ 19.Dxf3 Taf8 20.Dd5 e6 21.Dc4 Lg4 22.Te1 Txf4 23.Te4 Txe4 

24.Dxe4 Lf5 25.Dc4 Td8 Efter partiet mente Christoph, at han skulle have spil-
let 25.-,h5 for at forhindre mit næste træk. 26.g4 Lb1 27.Dxe6+ Kf8 28.a4 g5 

29.h3 Te8 30.Dd6+ Te7 31.Dd8+ Kf7 32.Dd5+ Kg6 med remistilbud fra hvid, 
men sort ville vinde! 
 
33.Dd6+ Lf6 34.b4 Le4 35.b5 Kg7 36.a5 Lf3 37.Dd2 Te4 38.Dd7+ Te7 39.Dd2 
Te4 40.Dd7+ Te7 41.Dd2 Te5 42.Dd7+ Kg6 43.Dd3+ Le4 44.Db3 Ld5 45.Dd1 

La8 46.Kf1 Le4 47.Dd7 Ld5 48.b6 axb6 49.axb6 Jeg skal spille meget præcist 
for at undgå matsætning af tårnet og de to løbere, men her begynder jeg at tro, 
at der er mindst remis i stillingen, og jeg finder lovende planer. Jeg kan hele 
tiden forudse, hvad han vil, og føler, at jeg har kontrol.   
49. −,Lc4+  
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50.Kg1 Te1+ 51.Kg2 Lf1+ 52.Kf3 Tc1 53.Df5+ Kg7 54.Dd7+ Kh6 Det var me-
get vigtigt for mig at få hans konge skubbet derind, så der bliver plads til min 
konge på f7.  Så nu går jeg efter gevinsten.  

 
55.b7 Tc3+ 56.Ke4 Lg2+ 57.Kf5 Tf3+ 58.Ke6 Lxh3 59.Kf7 Lg7+ 60.Ke8 Tf8+ 
61.Ke7 Txf2 62.b8D Te2+ 63.Kf7 Tf2+  
 

 

 

 64.Df5 Txf5+ 65.gxf5 La1 66.Dg3  - og der er mat i næste træk. 

En dejlig sejr mod en stærk mand!                                                                             nf  
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Skakkalenderen 

mandag 19. aug. Tønder Skakklubs sæsonstart kl. 19.30:   Hyggeskak 

mandag 26. aug 

TønderGrandPrix1 kl. 19.30.   

  - Tilmelding ved fremmøde inden 19.20. 

Tilmeldingsfrist til Byturneringen. 

mandag   2. sept. Tønder Byturnering 1. runde kl. 19 

tirsdag   3. sept. Tønder Skakskole starter kl. 15 i Medborgerhuset. 

mandag   9. sept. Tønder Byturnering 2. runde kl 19 

lørdag 14. sept 
Skak uden grænser:  

Et skoleskakstævne på den danske skole i Leck. 

mandag 16.  sept Tønder Byturnering 3. runde kl 19 

lørdag 21. sept. Formentlig SGP-1 hos Springeren, Kolding 

mandag 23. sept. 

TønderGrandPrix2 kl. 19.30.  

  - Tilmelding ved fremmøde inden 19.20 

  - Hængepartier i Byturneringen 

tirsdag 24. sept 

Grenzturneringen 1. runde kl. 19.15 i Løgumkloster.  

   - Lodtrækning til 1. runde kl. 19.00. 

   - Tilmelding senest tirsdag den 17. sept. til Vagn  

      Lauritzen på 74744303. 

mandag 30. sept. Tønder Byturnering 4. runde kl 19 

torsdag   3. okt Hængepartier i byturneringen – og hyggeskak. 

mandag   7. okt. Tønder Byturnering 5. runde kl 19 

mandag 14. okt. Teori, hængepartier og hyggeskak 

tirsdag 15. okt Grenzturneringen 2. runde kl. 19.00 i Leck 

lørdag 19. okt. SGP-2 i Haderslev. 

mandag 21. okt. Tønder Byturnering 6. runde kl 19 

søndag 27. okt. Holdkamp i 2. division for Tønder-1 
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torsdag 31. okt. 
TønderGrandPrix3 kl. 19.30.   

  - Tilmelding ved fremmøde inden 19.20 

lørdag   2. nov. 
De sønderjyske skoleskakmesterskaber afvikles i Ha-

derslev. 

mandag   4. nov. Tønder Byturnering 7. runde kl 19 

mandag 11. nov. Muligvis holdkampe i sekundarækkerne 

lørdag 16. nov SGP-3 i Fredericia 

søndag 17. nov. 
Holdkamp i 2. division for Tønder-1  

- (flyttet, modstander Bov, formentlig i Bov). 

mandag 18. nov. Teori og hyggeskak 

mandag 25. nov. Grenzturneringen 3. runde kl. 19.00 i Tønder. 

mandag   2. dec. 
Tønder Skakklubs lynmesterskab 2013 kl. 19.30.  

  - Tilmelding ved fremmøde inden 19.20 

søndag 8. dec. Holdkamp i 2. division for Tønder-1 

mandag 9. dec. Muligvis holdkampe i sekundarækkerne 

mandag 16. dec 
Julefrokost kl. 18 i klublokalet.   

  - Tilmelding til Jens Carl Pedersen senest torsdag  

mandag 23. dec. Ingen skak i klublokalet 

lørdag 28. dec. SGP-4 i Vojens 

mandag 30. dec. Ingen skak i klublokalet 

mandag 6. jan. 
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder.  

  - Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

mandag 28. okt. Muligvis holdkampe i sekundarækkerne 

Skakkalenderen 
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Af Helge Andersen. 

Den sønderjyske enkeltmandsturne-

ring bør efter min mening være den 

vigtig-ste enkeltmandsturnering i 

hovedkred-sen.  

Haderslev var arrangør i år, og havde 

placeret den i slutningen af sæsonen, 

så den ikke kolliderede med ret man-

ge andre turneringer. Der deltog 28 i 

mesterskabet, heraf ca. halvdelen fra 

den arrangerende klub. 

Fra Tønder deltog Christian Karsten-

sen og undertegnede. Vi blev begge 

place-ret i den øverste gruppe. Re-

sten af gruppe bestod af spillere fra 

Haderslev. 

Mit mål for turneringen var at få stop

-pet den enorme rutsjetur, som re-

sten af sæsonen havde været. 

I første runde vandt jeg med sort 

over Rene Baarup Christensen. Jeg fik 

ret hurtigt udlignet og i midtspillet 

vandt jeg en bonde, da jeg i slutspil-

let fik bonde nummer 2, så var det 

parti af-gjort. 

I 2. runde spillede jeg hvid mod Allan 

Hye. Her er stillingen efter 27. Td1. 

Jeg havde spillet åbningen katastro-
falt, men troede, at jeg nu havde styr 
på tin-gene her spillede Allan 27.-, 
Le3+, da han havde set en mat. Hav-
de han spillet 27...Lg1! 28.Dxg1 Te2+ 
29.Kc1 Tc2+ 30.Kb1 Tg2+ havde han 
vundet. 28.Sxe3 Df2+ 29.Kc1 Allan 
havde overset, at springeren dækker 
på c2, da han spillede 27....Le3+ 
29...Dxe3+ 30.Td2 Df4 31.Dh4 Dg3 

32.Te4 Kd1 havde nok været bedre. 
32...Lxe4 33.fxe4 Dg4 34.e5 Te7 

35.exf6 gxf6 36.Dd5+ De6 37.Dh5+ 

Kf8 38.Dh8+ Kf7 39.Dh5+ ½–½ 

En heldig sejr, men efter en sæson, 
hvor mange resultater var gået den 
an-den vej, var det dejligt. 

I 3. runde spillede jeg remis mod favo
-ritten Søren Brautsch. 4. runde blev  
remis mod Michael Hedegaard, inden  

SEMT i Haderslev. 
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jeg i 5. runde tabte til Kai Bjørnskov. 
Jeg havde 50% og havde mødt de 
stær-keste, så jeg var rimeligt til-
freds, også selv om mesterskabet var 
væk. 

De 2 sidste runder blev spillet en lør-
dag. Første modstander var Christian 
med sort. Christian prøvede at overra
-ske i åbningen, men partiet blev ret 
hurtigt remis – rart når der skulle spil
-les endnu en runde. 

Efter middagspausen skulle jeg have 
hvid mod Gert Jöhnk. Han er en giftig 
modstander, men jeg har vundet 
over ham i vores tidligere opgør. På 
den an-den side har intet været nor-
malt i år. 

Helge Andersen - Gert Jöhnk  

1.d4 d5 2.Sf3 e6 3.c4 c6 4.Sc3 f5 5.e3 

Sf6 6.Se5 Le7 7.Ld3 0–0 8.0–0 Sbd7 

9.f4 Se4 10.c5 Sxe5 11.fxe5 Sxc3 

12.bxc3 b6 13.cxb6 Dxb6 14.Tb1 Da5 

15.Dc2 La6 16.c4 Tab8 17.Ld2 Da3 

18.Tb3 Txb3 19.axb3 Tb8 20.Tb1 Lb4 

21.Lc1  

Efter partiet snakkede vi om stillin-
gen omkring dette sted. Gert mente 
han havde stået knusende på dron-
ningeflø-jen, og burde have fundet 
noget afgø-rende, mens jeg mente, 
at jeg havde styr på det og at hans 
brikker snart ville mangle i det kon-
geangreb, som ville komme.  

Da5 22.g4 g6 23.gxf5 exf5 24.Lb2 

Dd8 25.Dg2 Lc8 26.Tf1 Kh8 27.Lc1 

Le6 28.c5 Dh4 29.Lc2 Tf8 Vi anså ef-
ter partiet begge dette træk for at 
være en fejl, og hvid næste træk for 
et gevinsttræk, men Fritz finder en ge
-vinstvariant for sort. 

 
30.e4? h6? [30...f4 31.Df2 Dxf2+ 
32.Txf2 Lc3 33.Txf4 Lxd4+ 34.Kf1 
Txf4+ 35.Lxf4 Lxc5 36.exd5 cxd5] 
31.Kh1 Tg8 32.exf5 gxf5 33.Df2 Dg4 

34.Tg1 [34.Lxh6 Lc3 35.Le3 f4 36.Tg1 
Dxg1+ 37.Dxg1 Txg1+ 38.Lxg1±] 
34...Dxg1+ 35.Dxg1 Txg1+ 36.Kxg1 

Kg7 37.Kf2 Kg6 38.Kf3 a5  
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Hvad er planen? 

Hvid har terrænovervægt og sorts 
svagheder er spredt – c6, f5 og h6. 
Nogle af hans brikker kan bliver over-
belastet. 

39.Ld3 Skal true bonden på c6.Lc3 

40.Le3 Le1 41.La6 Ld7 42.Lb7 Lc3 

43.e6! Le8 Han tør ikke slå og give mig 
en fribonde i c-linien. Hans konge er 
for langt væk. 44.Lc8 Kf6 45.Kf4 Lh5 

Han indser at det seje forsvar ikke hol-
de og skifter plan. Han håber på en 
farlig bonde i a-linien. 46.Ld7 Ld1 

47.Kg3 Le1+ 48.Kg2 Lh4 49.Ld2 Lxb3 

50.Lxa5 Så er truslen om fribon-den 
væk, nu kan jeg igen koncentrere mig 
om min fribonde. Ke7 51.Lc7 De sidste 
træk er nedskrevet efter hukom-
melsen, da vi begge var i tidnød. 
51...Lc2 52.Ld6+ Kf6?? Selvfølgelig en 
stor fejl, som afgør partiet straks. Føl-
gende variant vinder dog også: 
52...Kd8 53.Lxc6 Le4+ 54.Kh3 Le7 
55.Kg3 53.e7 Le4+ 54.Kh3 Lg5 1–0 

Sommerskakkens første dag fandt sted i Højer i regnvejr. På billedet ses fra 
venstre mod højre: Kröger, Knott, Bucka-Lassen, Hans V Hansen, Michael 
Neumann, Christian Karstensen og værten Rolf Zömbick  
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Slutpilshjørnet  (1) 

 

Hvid vinder ved at få sort i træktvang. 1.Kf3! 

(ikke det logiske 1.Ke4, c5 = remis) 1...c6 

længste variant 2.Kf4! c5 [2...Ke8 3.Ke5!  og 
bonden på d4 tabes] 3.Ke4 sort i træktvang  
3...Ke8 4.Kd5 (truer Ke6 med mat i næste 
træk) 4...Kd7 ( 4.-, Kf7 kommer til variant 
senere) 

 

 

 

5.Kc4 Ke8 6.Kxc5 (truer bonden på d4 og Kd6
-Ke6 med mat) 6...d3 7.Kd6 Kf7 8.Kd7 d2 

9.e8/D+  

 

 

 

 

 

 

Hvis sort var i trækket vinder hvid på samme 
fremgangsmåde. (1.-,Ke8 2. Ke5) (1.-, c6 2.-
,Kf3!) (1.-,c5 2.Ke4)  

 

 

 

Erik Damholdt  
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Hvid:  Per Holst, Nordre 
Sort:  Egon Laugesen, Tønder 

Spillet i 2. division 06.11.94 Åbning: Modern defense, Averbakh- system (A42) 

Dette parti er et lille eksempel på, at man ikke skal give op, selvom man hænger 
ud over afgrunden. Så længe der er taktiske muligheder, er der håb! 

Med til historien hører også, at Per og jeg begge spillede i Vejlby-Risskov Skak-
klub i begyndelsen af 70’erne. Her dystede vi adskillige gange mod hinanden. 
Havde jeg hvid, var det Caro-Kann. Og med sort, som her Modern defense i for-
skellige afskygninger. 

1. d4, g6 2. c4,Lg7 3.e4,d6 4. Sc3,f5??!  dette træk er tvivlsomt, da det svækker 
de hvide felter omkring den sorte konge. 

Ideen er 5. exf5,Lxf5 6. Ld3,Lxd4 
7. Lxf5, Lxc3+ 8. bxc3,gxf5 9. 
Dh5+,Kd7 10. Dxf5,e6 og sort 
har den bedste bondestilling. 

5. Sf3!, Sh6 6. Ld3,0-0 7.h4!,f4 
8.h5 sort er allerede kørt over, 
det skal blive værre! 

8. -,g5 9. Sxg5,e5 10. Sf3,exd4 
11. Se2,c5  12. Lxf4, Sc6 Sort 
mangler en bonde, og står i 
øvrigt skidt. Eneste trøst er den 
solidt garderede bonde på d4. 

13. Dd2,Sg4 14. h6,Le5 15. 
Sxe5,dxe5 16. Lg5,Da5 det ud-

sætter måske den direkte udslettelse at få byttet dronningerne? 

17. f3,Se3 18. Lxe3,dxe3 19.Dxa5,Sxa5 20. Sc3,Le6 21.Sd5,Lxd5 22. exd5,e4!   

Se øverste diagram side 21. 

Et lærerigt parti 
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Det er naturligvis rent fusk, men 
eneste chance. Hvid begynder at 
ryste på hånden. Jeg husker ikke 
mere, om Per var i tidsnød. 
 
23. fxe4,Tf2 24. 0-0-0,b5! mere 
fusk. 
 
25. The1?,bxc4 26. Lc2,c3?! 27. 
b3?? Her er 27. Txe3,cxb2+ 28. 

Kb1 det rigtige for hvid.  
 
Se nederste diagram . 
 
 

 
27. -,e2 28. Td3,Tf1 29. 
Txc3,Txe1+ Et tårn ned i skuffen, 
men jeg skal spille meget nøjag-
tig, da hvids bønder er særdeles 
farlige. 
 
30. Kd2, Th1! 31. Kxe2,Sb7 32. 
Tg3+,Kg8 33.Tg7,Tb8 34. 
e4,Txh6 35. Te7,Kg8 36. Lf5,Kf8 
37. Tc7,Te8 38. e6, Te7 39. 
Tc6,Tf6 40.Le4,Kg7 41. Kd3,h5 
42.d6,Sxd6 43. Txd6,Tfxe6 44. 
Txe6, Txe6  
 
Hvids stærke bønder er borte, 

og jeg har en ren kvalitet i overskud. Slaget er vundet! 
 
45. Ld5,Te1 46. Kc4,Tc1+ 47. Kb5,Kf6 48. a4,Ke5 49.Lc6,h4 50. a5,Tc3 51.a6,Kd6    

-  og Per opgav.   
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Slutpilshjørnet  (2) 

 

 

Hvids plan er at opnå kontrol i diagonalen 

h2-b8. Dette skal ske via h4-f2-a7-b8. 

1.Lh4 Kb5! 2.Lf2 Ka6 3.Lc5! nu tvinges 

sorts løber fra h2, som senere giver ge-

vinst tempo. Hvids plan Le7-Ld8-Lc7 

3...Lg3 4.Le7 Kb6! 5.Ld8+ Kc6  

 

 

6.Lh4! afgørende gevinst tempo 6...Lh2 

7.Lf2 Lf4 8.La7 Lh2 9.Lb8 Lg1 10.Lf4 La7 

11.Le3 Lxe3 12.b8/D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Damholt   
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Tilbageblik………….…..       

på gamle Skaknyt og tiden dengang 

 

Skaknyt 44 var et optaktsnummer til den nye sæson 1988-89 for 25 år siden, akkurat 
som dette nummer indvarsler en ny sæson. Redaktør var Jørn Lassen, der dog ikke hav-
de fået meget stof at arbejde med til dette nummer.  

Generalforsamlingen et par måneder tidligere fik god omtale. Fire medlemmer trak sig 
fra bestyrelsen: Henrik Friis (formand), Asger Olesen, Frank Petersen og Flemming 
Schmidt. Der var genvalg til Jens O Olesen, Chr. Lassen og Nis P. Jollmann. Nyvalgt blev 
Egon Laugesen, Uffe Leisner, og juniorerne Anders Brøndt Jørgensen og Jakob Laurit-
zen. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede man sig med Nis P. Jollmann 
som formand, Chr. Lassen som kasserer og Egon Laugesen som sekretær. 

Kontingentet forblev uændret: 240kr årligt for seniorer og 120kr for juniorer. 

Det diskuteredes, om klubturneringen skulle være ratinggivende koordineret  ligesom 
byturneringen, og en afstemning gav markant flertal for forslaget. 

Generalforsamlingen blev afviklet på Omsorgscentret på Ribe Landevej, hvor klubben 
holdt til i disse år. Og spilleaftenen var torsdag. 

Klubbens førstehold i k-skak var startet før sommerferien. Holdet debuterede i 2. divi-
sion efter at have vundet 3. division året forud. Holdet så sådan ud: Jens Chr. Lund, 
Egon Laugesen, Henrik Friis og Niels Falsig.  

Holdet var stærkt besat på de to øverste brætter. Lund var tidligere danmarks-mester i 
enkeltmands korrespondanceskak. 

Kun ét parti var afsluttet. Lund havde vundet mod Ålborg, men læserne fik et kig ind i 
tre stillinger: Niels Falsig mod en mand fra SK1968, Lund mod en spiller fra Aars og Egon 

Laugesen mod Mads Boe fra Nørresundby, og de tre Tønderspillere fremlagde tanker 
om, hvordan fortsættelsen kunne være. Det gav et glimrende diskussionsgrundlag og 
kunne også bruges til forberedelse før de møder, som de 4 spillere havde med hinan-
den. Her blev der diskuteret varianter – og det var hammerhyggeligt. 

Ak ja, det var tiden før de stærke computer-programmer.   Der var absolut ingen kom-
petent hjælp at hente i datidens computere,  og så er det kun 25 år siden.   

Sæsonstarten foregik dengang med Hurtigskakmesterskabet  gennem hele au-
gust måned, og i september startede så byturneringen.  

nf 

Skaknyt 44 

aug.  1988 
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Spillested: 

Tønder Gymnasium & HF 
Astronom Hansensgade 9 

Klubaften: 

Perioden august til maj: 
– Mandage fra kl. 19:00 

Tønder Skakklubs Skoleskak: 

Tønder Medborgerhus 
Indgang fra Vidågade 

Tirsdage kl. 15:30 – 17:00 

  

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: 

–   0 - 13 år   kr. 400,- 
– 14 - 19 år   kr. 500,- 
– 20 - 64 år   kr. 600,- 
– 65+      år   kr. 500,- 

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

T Ø N D E R   S K A K K L U B  

Bestyrelsen 

  Formand 

  Kasserer 

  Sekretær 

  Redaktør 

  Forplejning m.v. 

  Assisterende libero 

  Juniorrepræsentant 

  Suppleant 

  Revisor 

Niels Falsig  

Jens Carl Pedersen  

Christian Karstensen  

Søren Rødgaard Henriksen  

Rolf Zömbick  

Erik Damholt 

Kristian Lorenzen  

Micha Pudlo 

Nis. P. Jollmann 

5346 7225  

7472 3216  

7472 5555  

2273 0489  

7478 2769  

 

 

 

 


