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Midtvejs 
 
 
Halvdelen af sæsonen ligger bag os, og der er da sket ting og sager. 
 
Tønder Byturnering 2013 er afsluttet. Man slap for omkampe, idet Helge Andersen 
vandt i sidste runde og dermed sluttede alene på toppen. Hermed snuppede Helge sit 
6. bymesterskab. 

Helge giver et referat længere fremme i dette nummer, og på vor hjemmeside kan der 
findes meget mere om turneringen. 
 
Grenzturneringen 2013-14 er kun 3 runder fremme, og alt kan ske. Lige nu ligger Kim 

Homuth og Niels Falsig i spidsen med 2½ points hver. De mødes i 4. runde.Richard 

Knott, Christian Karstensen, Stephan Millgramm, Flensborg, og Vagn Lauritzen, Løgum-
kloster, har alle 2 points. Helge Andersen har 1½ og et hængeparti. 
 
Holdturneringen 2013-14 er godt i gang. Førsteholdet har ikke fået den bedste start 
med 3½-4½ mod Evanns-3 og 1½-6½ mod Bov. En sejr i 3. runde på 5-3 mod Ribe hjalp 
lidt på det, men det kan godt blive svært at holde to klubber under os til slut. 

Andet- og tredjeholdene har begge gjort det pænt, men de er i puljer med første og 
andetholdene fra Alssund Sønderborg, der synes på vej mod en længe ventet genop-
standelse. 
 
TønderGrandPrix: I skrivende stund er der afviklet 4 af de 7 afdelinger, og Christian 
Karstensen har samlet flest points. 
 
GrenzGrandPrix er startet med første afdeling ud af  9, når dette læses. Det er jo 10-
minutters lyn med tidshandicap  –  og det er meget underholdende. Næste afdeling er i 
Leck den 21. januar. Vi laver fælles kørsel.  
 
Tønder Skakskole kører hver tirsdag i Medborgerhuset. Der er ca 10 deltagere pr gang. 
Langt de fleste er meget unge, så der har kun været lidt ”ud af huset” endnu. En intern 
efterårsturnering vandtes sikkert af Alexander Hüttmann.   

Christian Karstensen  lægger et stort arbejde i dette. Han har fået god hjælp en del gan-
ge af Carl V. Møller.  Vi kunne dog godt bruge en hjælper mere ca hver anden tirsdag.  
 
Klubturneringen starter en måned senere, end den plejer, nemlig den 24. februar. Til-
meldingsfrist torsdag den 20 febr. kl 20.  

-nf 
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Helge Andersen 
Bymester 2013 

I år tegnede byturneringen mere åben, 
end den havde været de foregående år, 
hvor der havde været 2 favoritter. I år var 
vi 4, Niels, Helge, Christian og Eivind, som 
uden overraskelse kunne blive by-mester. 
I en stor monradgruppe på 14 deltagere, 
ville der komme nogle på papi-ret lette 
runder for favoritterne. 

I første runde havde vi første opgør mel-
lem favoritterne. Her vandt Eivind over 
Niels. Christian slog planmæssigt Hansjør-
gen, som dog skulle blive en af turnerin-
gens store overraskelser. Jeg troe-de, at 
jeg havde den letteste af favoritter-nes 
opgaver, men det blev et hårdt parti. Karl 
Martin overraskede mig i åbningen: 

Karl Martin Kristensen 

Helge Andersen  

1.c4 f5 2.d4 Sf6 3.Sc3 e6 4.h3 Le7? Den 
skal til b4. 5.g4?! Første tanke: "Det er en 
stor fejl." Trækket er slet ikke så ringe. 
Fritz foreslår 5.-, d5 i stedet for at slå. 
5...fxg4 6.hxg4 Sxg4 7.e4  

Sxf2 Ofret var planlagt, da jeg slog på g4 
første gang. Eneste træk, som holder gry-
den i kog. 8.Kxf2 0–0+ 9.Ke2 Hvid har pro-
blemer med kongen, sort skal have udvik-
let for at få angreb. 9...d5 10.Kd2 dxe4 

11.Kc2 e5 [11...c5 12.Dh5 Txf1 13.Dxh7+ 
Kf7 14.Dh5+ g6 15.Dh7+ Ke8 16.Dxg6+ Kd7 
Med en rodet stilling.] 12.Dh5 Lf5 13.d5 

Lg6 14.Dh3 c6 Ud-vikling og åbne linier 
mod kongen. 15.Le3 cxd5 16.cxd5 Sd7 

17.Lc4 [17.d6 Lg5 18.Lc4+ Kh8 19.Lxg5 e3+ 
20.Ld3 Dxg5 21.Dxd7±] 17...Tc8 18.Lb3 Lc5 

19.d6+ Fritz siger lige spil - indtil nu har 
der været hvid fordel. 19...Kh8 20.Sge2 

Lxe3 21.Dxe3 Tf3 22.Dg1 Df6 23.Td1 e3+ 

24.Kc1 Df5 Mattruslen koster dron-
ningen. 25.Tf1 Db1# 0–1 

Modigt spil af Karl Martin, som et par uger 
senere også fik mig i problemer i Grenztur-
neringen. 
 
I anden runde kom endnu et favoritopgør, 
jeg skulle have hvid mod Christian. De 
seneste år har partiet mellem Christian og 
mig haft stor betydning for hvem der blev 
bymester. 

1.d4 b6 2.e4 Lb7 3.Ld3 e6 4.f4?! c5 5.c3 

d5 b6! sd. 60 6.e5 Sc6 7.Sf3 Dc7 8.Le3 c4 

9.Lc2 Sge7 10.Sbd2 g6 11.La4 Nok ikke 
den bedste plan. Hvid bliver meget sårbar 
på de hvide felter, når d5-bonden er væk. 
11...a6 12.Lxc6+ Dxc6 13.0–0 Sf5 14.Lf2 

h5 15.b3? Truslen bxc4 er ikke eksisteren-
de, da det efter dxc4 åbner de hvide felter 
mod kongen. 15...Lh6 16.g3 0–0–0 17.a4 

Tdf8 18.h4 Lg7 19.De2 e6 bliver svag efter 
f6. 19...Te8 20.b4 Her var jeg begyndt at 
indstille mig på remis. 20...Dc7 21.Tfe1 
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Kb8 Christian var ikke tilfreds med trækket 
efter partiet, da det giver mulighed for at 
fremtvinge D-afbytning senere (træk 35) 
22.Sf1 f6 23.exf6 Lxf6 24.Se5 Thg8 25.Sh2 

Sd6 26.Shf3 Se4 27.Dc2 Så har vi hver en 
fremskudt springer. 27...Tef8 Nu er trus-
len mod e6 væk, så Christian blæser til 
angreb. 28.Tad1  

Lxe5 29.dxe5 [29.Sxe5 g5 30.hxg5 h4 Så 
meget farligt ud, så jeg forsøger at bremse 
g5.] 29...g5 30.Sxg5 Txg5 Fuld satsning. 
31.hxg5 h4 32.Txe4 dxe4 33.Dd2 [33.Le3 
og åbningen af diagonalen a8-h1 er luk-
ket.] 33...e3 34.Lxe3 hxg3 35.Dd6 Th8 

Truer mat. 36.Kf1 Lf3 37.Dxc7+ Kxc7 

38.Td2 Th1+ [38...g2+ 39.Txg2 Lxg2+ 
40.Kxg2] 39.Lg1 Le4 40.Td4 Ld5  

[47.e6 Tg4 48.Kf3±; 47.f6 Tg4 48.f7+ Ke7 
49.Lh6 Txg6 50.f8D+] 47...Th1 48.e6 Kf8 

49.f6 Løberen dækker alt - c1, g1 og h6. 
49...c2 50.e7+ Ke8 51.g7 Kf7 52.g8D+ Kxf6 

53.Lg5+ Kf5 54.Dd5+  

1–0 

Synd for Christian, da han var den der ville 
mest. I de 5 sidste runder scorede vi hver 
4 point, så partiet fik også stor be-tydning 
for mesterskabet i år. 

I 3. runde mødte jeg Susan, som tvang mig 
til et dårligt bondeoffer. Hun turde heldig-
vis ikke modtage det. I midtspillet sneg der 
sig en fejl ind, som kostede hende partiet.  

I 4. runde mødte jeg Eivind. Jeg kom med 
sort rimeligt fra åbningen, men så be-
gyndte fejlende. Først forærede jeg ham 
en af bønderne foran kongen. Kort efter 
fik han også den sidste bonde foran kon-
gen. Det overlevede jeg ikke. Jørn slog 
overraskende Christian. 

Nu lå mesterskabet til Eivind, som havde 4 
point af 4. Han var tæt forfulgt af Jørn 
med 3½, mens jeg delte 3. pladsen med 
Hansjørgen. Både Jørn og Hansjørgen hav-
de overrasket. 

I 5. runde spillede Jørn og Eivind remis. Jeg 
spillede mod Hansjørgen, som efter et par 
passive træk røg ind i et afgørende konge-
angreb.  

Nu lugtede jeg blod. Kun ½ point efter 1. 
pladsen, og Eivind manglede stadig Christi-
an og Hansjørgen. Jeg manglede stadig 
Jørn og Niels. Selv om jeg havde et svært 
slutprogram, så var turneringen mere 
åben. 

6. runde bød på Jørn, som er en farlig tak-
tikker. Jeg er nogle gange røget ind i en 
kontra mod ham. Jeg stillede tykke Bertha 
op mod hans kongestilling, og det overle-
vede han ikke.  
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Jeg har lige spillet Dc2 og lavet tykke Ber-

tha, som er L+D. 

f5 Spærre vejen for Tykke Bertha. 17.g4 

Skal åbne vejen igen. 17...Sxe5 18.fxe5 

Dg6 19.h3 Lg5 20.Tce1 Lc8 21.Kh2 Lh4 

22.Te2 Dg5 [22...La6 23.Tg1 Lxe2 
24.Dxe2÷] 23.Tf4 Ta7 24.Tg2 De7 25.gxf5 

Lg5 26.f6 Så er vejen åben igen. 26...gxf6 

27.h4 fxe5 28.Dg6+ Dg7 29.Txf8+ Kxf8 

30.hxg5 Dxg6 31.Lxg6 exd4 32.exd4 hxg5 

33.Txg5 Tg7 34.Tg3 Hvid har en officer for 
en bonde, så par-tiet er afgjort.  34...Ke7 

35.a4 Kf6 36.Ld3 [36.Le8 Th7+ 37.Kg2 Ld7 
38.Lxd7 Txd7 39.Tg8±] 36...Txg3 37.Kxg3 

Kg5 38.Se2 Ld7 39.Sg1 c5 40.Sf3+ Kf6 

41.Lb5 Lxb5 42.axb5 cxd4 43.Kf4! 

[43.Sxd4 Ke5 44.Sc6+ Kd6 og sort har visse 
remischancer.] 43...d3 44.Ke3 d2 45.Sxd2 

Ke5 46.Sf3+ Kd6 47.Kd4 Ke6 48.Se5 Kd6 

49.Sd3 Ke6 50.Sf4+ 1–0 

Turneringens største overraskelse kom, da 
Hansjørgen slog Eivind. Eivind pressede 

hårdt for at vinde, men pludselig røg der 
et tårn. 

De 2 sidste runder havde vendt turnerin-
gen fuldstændig på hovedet. For to runder 
siden lignede Eivind en vinder af turne-
ringen, nu lå det hele til mig. Jeg var ½ 
point foran Eivind, og 1 point yderligere 4 
spillere. 

I 7. runde var parringerne i toppen: 

   Hansjørgen (4)  -     Jørn (4) 

   Eivind (4½)         -     Christian (4) 

   Niels (4)              -     Helge (5) 

Det kunne ende med alt fra et afgjort by-
mesterskab (til Eivind eller Helge) eller 4 
mand i omkamp. 

Første resultat var remis mellem Hansjør-
gen og Jørn. Andet resultat var sejr til Chri-
stian over Eivind. 

Det betød, at jeg kunne nøjes med remis. 
Niels havde været flink, og jeg havde med 
sort fået en lille fordel, da de andre slut-
tede, men Niels skulle vinde for at komme 
i omkamp. Han pressede derfor for hårdt, 
og til sidst havde jeg et par fri-bønder, 
som afgjorde partiet. 

 

Præmierne i de 3 ratinggrupper: 

1800 og op: 

1. Helge Andersen, Tønder 6 
2. Christian Karstensen, Tønder 5 

1400-1800: 

1. Hansjørn Clausen, Gråsten 4½ 
1. Jørn Lassen, Tønder  4½ 
3. Jens Carl Pedersen, Tønder 3½ 
3. Gunnar Svendsen, Tønder 3½ 

1000-1400: 

1. Holger Schmidt, Løgumkloster 3½ 
2. Karl Martin Kristensen, Løgum. 3 
2. Jens Peter Jensen, Løgum. 3 

Tykke Bertha (fremstillet af Krupp og op-

kaldt efter hans datter af soldaterne), 

"tykke Bertha" var et almindeligt brugt 

navn på en tysk kanontype, en 42 cm hau-

bits, under 1. Verdenskrig. 
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Hansjørgen spillede en rigtig flot turne-
ring og tjente 54 ratingpoint. Det var hø-
jeste fremgang. 

Man kan altid diskutere den sportslige 
værdi af partier, hvor ratingforskellen er 
meget stor, selv om det selvfølgelig altid 
er hyggeligt at møde spillere, som man 
ikke møder særlig tit. 

Der sker selvfølgelig overraskelser ind 
imellem, men ikke så tit, når ratingfor-
skellen bliver stor. Hvis vi deler denne tur-
nering på midten, så afgiver de 7 højest 
ratede spillere i turneringen, ingen point i 
15 partier mod de 7 øvrige. 

I denne turnering med 14 deltagere var 

det nødvendigt med en stor pulje, men jeg 
synes man skal dele i mindre puljer, når 
man har muligheden for det.  

Det kan også give en skævhed i turnerin-
gen, når nogen møder 4 spiller fra den 
nederste halvdel, mens andre kun møder 
2. Det er heller ikke helt fair, at Susan mø-
der 3 spiller fra top 4, mens andre slet ikke 
møder nogen. Det gav Susan 3 af hendes 4 
nederlag. 

Jeg mødte selv 2 spillere fra den nederste 
halvdel i denne turnering. Begge partier 
var hårde kamppartier, hvor jeg virkelig fik 
kamp til stregen  

Helge Andersen 

Hansjørgen Clausen og Helge Andersen kan ønske hinanden tillykke med deres 

flotte resultater. Helge Andersen blev bymester 2013 - for 6. gang -  da han vandt 

i ratinggruppen 1800+ . Hansjørgen vandt i sin ratinggruppe (1400-1800) 
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Mandag  13. jan. Holdkamp i A-rækken:    Tønder 2 - Vojens 

Torsdag  16. jan. Holdkamp i B-rækken:     Oversø Frørup – Tønder 3 

Lørdag  18. jan SGP-5 i Vejle hos Evans. 

Mandag  20. jan. Ingen skak i klublokalet 

Tirsdag  21. jan. 
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck.  

Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

Søndag  26. jan Holdkamp i 2. division: Viby - Tønder 

Mandag 

 

 

27. jan 

 

 

Holdkamp i A-rækken:    Tønder 2 – Alssund  (spilles i Bov kl 
19.15) 

Holdkamp i B-rækken:    Bov 4 – Tønder 3 

For de øvrige: Hyggeskak og analyser. 

Tirsdag  28. jan. Grenzturneringen 4. runde kl. 19.00 i Løgumkloster 

Mandag 

 

  3. febr. 

 

Pokalturneringen 1. runde.  

Tilmelding ved fremmøde inden 19.15, hvor der trækkes lod. 

Tirsdag 

 

  4. febr. 

 

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Løgumkloster.  

Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

Mandag 

 

10. febr. 

 

Teori kl. 19.15-21.00, derefter hyggeskak 

Hængepartier i klubturnering og pokalturnering 

Søndag 16. febr. Holdkamp i 2. division:  Tønder - Haderslev 

Mandag 

 

 

17. febr. 

 

 

Holdkamp i B-rækken:    Tønder 3 – Alssund 2  (spilles i Bov kl 
19.15) 

For de øvrige: TønderGrandPrix5 kl. 19.30.   

Tilmelding ved fremmøde inden 19.20 

Mandag  24. febr Klubturneringen 1. runde 

Tirsdag  25. febr Grenzturneringen 5. runde kl. 19.00 i Leck 

Søndag    2. marts Holdkamp i 2. division: SK 1968 3 Århus – Tønder  (spilles i Vejle) 

Mandag    3. marts Klubturneringen 2. runde 

SKAK Kalenderen 
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Torsdag    6. marts Teori 19.30-21.00 og hyggeskak 
Hængepartier i klubturneringen. 

Lørdag    8. marts Vesteregnens skoleskakmesterskaber  

Tønder Gymnasium kl. 09.30 

Mandag  10.marts Klubturneringen 3. runde 

Tirsdag  11. marts GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck.  

Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

Lørdag  15. marts SGP6 i Tønder kl. 09.30 

Mandag  17.marts Klubturneringen 4. runde 

Tirsdag  18. marts Løgumkloster Byturnering starter med første runde.  

De følgende 4 runder spilles 8/4, 22/4, 6/5 og 13/5.  

Tilmelding til Vagn Lauritzen på 74744303. 

Torsdag  20.marts Pokalturneringen 2. runde 

Mandag  24. marts Grenzturneringen 6. runde kl. 19.00 i Tønder 

Torsdag  27. marts TønderGrandPrix6 kl. 19.30.  

Tilmelding ved fremmøde inden 19.20 

Lørdag  29. marts SGP-7 i Sønderborg. 

Mandag  31. marts Klubturneringen 5. runde 

Tirsdag    1. april GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Løgumkloster.  

Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

Torsdag    3. april Pokalturneringen: Finale kl. 19.30 
For de øvrige: Teori 19.30-21.00 og hyggeskak 

Lørdag    5. april Sønderjysk Pokalturnering i Tønder fra kl. 09.30 

Mandag    7. april GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder.  

Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

Mandag  14. april Klubturneringen 6. runde 

Tirsdag  15. april Påskelyn i Løgumkloster. 

Mandag  21. april Ingen skak i klublokalet 

SKAK Kalenderen 
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 1.d4 d5 2.g3 c6 3.Lg2 Sf6 4.c4 e6 5.Sf3 

Ld6 6.c5 Lc7 7.0–0 Sbd7 8.Dc2 0–0 9.Lf4 

Se4 10.Lxc7 Dxc7 11.Sbd2 Sc3 er compu-
terens forslag, som selvfølgelig er bedre 
end det spillede og stillingen er helt lige 
11.-f5 er en fejl. Springeren skal afbyttes 
og e5 spilles. Nu får jeg tid til at spille b4 
og styrke dronningefløjen. 12.b4 e5 

13.dxe5 Sxe5 14.Sd4 Ld7 15.f4 Sxd2 

16.Dxd2 Sc4 17.Dc3 Tae8 18.Tf3 Te7 
19.Re1 Her så jeg spøgelser. Tårnet skal i d
-linien hurtigst muligt. 19.-b6 Ved de ef-
terfølgende analyser, hvor også andre var 
inddraget, blev vi enige om, at dette var 
den afgørende fejl. 20.cxb6 axb6 21.Td3 

Ta8 22. Ta1 

 Rent forfærdeligt,  siger computeren. Der 
skalspilles b5; 22.a4,bxa4, men for mig så 
det for farligt ud ved brættet.  

22.-, g6 23.b5 Nu er det slut. 

Hvis  ikke  sort  gør  noget,  så  følger 
bxc6,Lxc6, Sxc6, Dxc6, Lxd5 med dronnin-
ge-gevinst. Den trussel er svær at komme 
ud af. Måske er Kf8 det bedste, men det 
koster stadig en bonde eller to, og den 
sorte stillings stolthed, springeren, forsvin-
der fra brættet.   

23.-Ta3 24.Db4 c5 25.Lxd5+ Kf8 26.Dxc4 

Da7 27.Txa3 Dxa3 28.Sc2 Da5 29.a4 Dd2 

30.Kf2 h5 31.Dd3 Da5 32.Se3 h4 33.Sc4 

Db4 33.-,Lxd5 er selvfølgelig bedre end 
det spillede 34.Ta3 hxg3+ 35.hxg3 Le8 

36.Sxb6 Ta7 37.Dc3 Dxc3  38. Txc3 opgivet 

1–0                                            Eivind Palm 

Parti 

 

2, division, 17.11.2013 
Hvid:  Eivind Palm, Tønder 
Sort;   Andreas Hansen, Bov 

Indisk kontakt? 

Kunne du finde det interessant med en  

skakinteresseret kontakt i Indien,  

så send en mail til IVANJ1959@gmail.com. 

Ivan er inder, trods navnet, og bor i Candolim i Goa.  



14 



15 

VM-matchen mellem Anand og Carlsen 
har  givet genklang og reklame for skak-
spillet over den ganske verden  - og natur-
ligvis specielt i Norge og i Indien. 

Undertegnede var, helt tilfældigt, i Indien 
under hele matchen, og det var en sand 
fornøjelse og et ekstra plus på ferien  at 
følge hele forløbet i de indiske medier.  

Inderne var naturligvis optaget af opgøret 
mellem deres egen legende i skak, den 
sympatiske og populære  Vishy Anand, 5-
dobbelt verdensmester,  mod den unge 
himmelstormer Magnus Carlsen, nummer 
et på verdensranglisten.    

De store landsdækkende aviser gav mas-
ser af spalteplads til begivenheden, typisk 
mere end en halv side pr dag, hvor hvert 
parti blev bragt i fuldt omfang, ofte med 
kommentarer dertil og beskrivelse af hele 
scenariet omkring matchen og med gode 
interviews med andre kendte skakperson-
ligheder. 

Men mest spændende var, at en lands-
dækkende sportskanal på TV, DD-Sports, 
havde sat alt ind på at give matchen fuld 
dækning. Alle partier blev bragt live med 
gode kommentatorer, der gav gode analy-
ser og meget baggrundsstof. Især Susan 
Polgar viste sig som en storartet formidler 
– og hun havde en god evne til at forudse 
Carlsens træk. 

Seerne fik mulighed for at være med fra 1. 
træk kl. 15 (vest-indisk tid), og skulle man 
være forhindret, så fulgte henad midnat 
en lettere afkortet genudsendelse, i alt 
altså ofte over 10 timers skak pr dag! 

Udsendelserne røg ud til 48 lande, her-
iblandt Norge, og man gættede på, at de 

blev set af 200 mio seere. 

Selv pressekonferencerne bagefter blev 
bragt live. Særligt gribende for seerne var 
nok konferencen efter 6. parti, hvor Carl-
sen lige havde vundet sit andet parti på 
stribe. Carlsens kommentar: I tried to put 

some pressure on him. After the first  win 

it was not that risky.  Anands reaktion 
over for de skuffede og  lidt agressive  
indiske journalister:  ”I did my best”  - med 
begge arme slået ud til siderne.   

På spillernes hviledage bragtes anden 
skak, især referater fra store ungdomstur-
neringer, men også fra Mombai 5th Open i 
2012, der havde deltagelse af mange asia-
tiske mestre og mange stormestre.  

Når man ved, hvor meget cricket fylder på 
de indiske sports-kanaler, fortæller dette 
noget om prioriteringen.  

 Det bliver spændende at se, i hvor høj 
grad Carlsen og matchen her bliver i stand 
til at booste norsk skak. 

I Indien har Anands verdensmesterskaber 
skabt stor interesse for skakspillet.vor der 
HH   Hvor der for 10 år siden  var 14-15 
deltagere i hver aldersgruppe til ungdoms-
stævner er der nu 400-500 deltagere.   

En far til en u11-purk blev i ugemagasinet  
India Today citeret for følgemde udtalelse:  

”If not a grandmaster, I know my son will 

at least be  good at studies.  He can’t nor-

mally sit in his chair for a minute, but give 

him a chessboard and he’ll concentrate for 

an hour”. 

Der er nu over 30000 registrerede skak-
spillere I Indien, 32 GM’ere , 77 IM’ere og 
8 kvindelige GM’ere.  Ved skak-OL   i Kina i 
år vandt inderne gruppen under 16 år.    nf 

Skak i Indien 
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 1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.d5 d6 4.c4 b5 5.cxb5 

a6.  Vi er i Volga-gambitten, som Jan altid 
spiller. Vi har spillet den mod hinanden 
nogle gange i hurtig-partier, men vist al-
drig i et seriøst parti.  

6.Sc3 g6 7.e4 Sbd7 8.Lf4. Jan sagde efter 
partiet, at han nok ikke tacklede Lf4 kor-
rekt, men han kunne ikke huske teorien – 
og ja, jeg kender den heller ikke, men jeg 
havde en idé med det, som det  fremgår af 
træk 11.  

8.- Lg7 9.Dd2 0–0 10.Lh6 Da5 11.Lxg7 

Kxg7. Sorts sortfeltede løber er efter min 
opfattelse af afgørende betydning for 
gambittens succes (Jan er kun delvist enig) 
– så den skulle aflives. 12.Ld3 h6 13.0–0 

Sg4 14.bxa6 Lxa6 15.Lxa6 Dxa6. Jeg har 
gambitbonden og står solidt. Nu skulle der 
spilles safety-first. 16.b3 Tfb8 17.h3 Sge5 

18.Sxe5 Sxe5 19.f4 Sd7 Man ser nu, hvor-
for jeg spillede b3 i træk 16. Rettidig om-
hu! 20.De3 f6 21.Se2 Db7 22.h4 Ta3 

23.Kh2 Rettidig omhu.igen.  

23.-,Tba8 24.Dd2 Da6 25.Sc3 c4 26.b4  

Dette træk kom bag på Jan. Det er sim-

pelthen et gevinsttræk, men hvad skulle 
han spille?. 

28.-,Db6 27.Tab1 Db7 28.Tf3 Th8 Febrilsk. 
Sort mangler gode træk. 29.Db2 Taa8 

30.a4 g5 31.g3 Kf7 32.h5 Thb8 33.Dc2 Sf8 

34.e5 dxe5 35.fxe5 Td8 36.e6+ Kg7  

Hvid står glimrende. Tryk på  kongestillin-
gen og to farlige bønder på dronningesi-
den – og nu er den sorte  springer ude af 
spillet. 37.De4 Tac8 38.b5 Db6 39.Tbf1 

Dd6 40.a5 Te8 41.De3 Db4 42.a6 Da5 

43.a7 Ta8 44.b6 Da6 45.Dd4   

En vidunderlig stilling.!  

Parti 

 

2. division, 08.12.2013 

Hvid:  Niels Falsig, Tønder 
Sort:    Jan Rosenberg, Ribe 
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Men det skal jo gøres færdigt, og jeg spil-
ler fortsat rimeligt forsigtigt. Jeg var til-
freds med truslerne om at ofre på f6 og 
kunne måske have gjort det på et eller 
andet tidspunkt, men  som Egon plejer at 
sige:  Truslen er bedre en udførelsen. 

45.Sh7 46.d6 Ted8  Helge mente efter 
partiet, at jeg  burde skubbe d-bonden 
frem nu. Jeg overvejede det naturligvis, 
men mener stadig, at det valgte er betyde-
ligt bedre. Fremfor at opnå en knusende 

men lidt fastlåst stilling får jeg nu gang i 
brikkerne. 

47.Se4 g4 48.Tf5 Sg5 49.Sxg5 Txd6 50.De4 

Td2+  Det er kun spræl nu fra sorts side, 
men som den gode holdspiller, Jan er, 
forsøger han liiige… 

51.T5f2 Txf2+ 52.Txf2 hxg5 53.Dxa8 Dxb6 

54.Te2 c3 55.Db8 Da6 56.Tg2 c2 57.Txc2 

Da4 58.Tg2  

1–0 

1.d2-d4  Sg8-f6,  2.c2-c4  e7-e6,  3.Sb1-c3  

Lf8-b4,  4.Lc1-d2  b7-b6,  5.e2-e3  Lc8-b7,  

6.Sg1-f3  0-0,  7.Lf1-d3  Lb4xc3,  8.Ld2xc3  

Sf6-e4,  9.Ld3xe4  Lb7xe4,  10.Dd1-e2  d7-

d5,  11.Lc3-b4 

Tf8-e8,  12.c4-c5  c7-c6?,  13.a2-a4  Sb8-

d7,  14.Ta1-c1  b6xc5,  15.Lb4xc5  Dd8-

a5+,  16.b2-b4 Da5xa4,  17.0-0  Sd7xc5∓,  

18.b4xc5  Te8-b8?  19.Tc1-a1? [ 19.Sf3-e5!
= ],  19...Da4-b5∓,  20.De2xb5  c6xb5−+,  

21.Ta1-a2  Le4xf3,  22.g2xf3  a7-a5,  

23.Tf1-a1  a5-a4,  24.Kg1-f1  Kg8-f8, 

25.Kf1-e2  Kf8-e7,  26.Ke2-d3  Ke7-d7,  

27.f3-f4  Kd7-c6,  28.Kd3-c3  Tb8-b7?, 
[ 28...b5-b4+!,  29.Kc3-b2  Kc6-b5 ...Kb5 
hatte ich nicht gesehen. Deshalb spielte 
ich 28. ...Tb7. Das gewinnt zwar auch, ist 
aber unsicherer. ],  29.Kc3-b4  Tb7-a7,  

30.Ta2-a3  f7-f6,  31.h2-h3  Ta8-e8,  

32.Ta1-g1?? [Der Zug verliert sofort. Aber 
auch das „bessere“ 32. Tad3 kann die Stel-
lung nicht mehr halten:  32.Ta3-d3  Ta7-
d7,  33.Ta1-d1  e6-e5 ]  32...e6-e5,  

33.f4xe5  f6xe5,  34.d4xe5  Te8xe5,  

35.Tg1-g4??  [Verhältnismäßig besser war 

35. Td1: 35.Tg1-d1  Ta7-f7,  36.Ta3-a2  Tf7
-f3 osv] 35...Te5-e4+  36.Tg4xe4  d5xe4,  

37.Ta3-a2  a4-a3,  38.Ta2-a1  a3-a2,  

39.Kb4-b3  Kc6xc5,  40.Ta1xa2  Ta7xa2,  

41.Kb3xa2  Kc5-c4, opgav  0-1 
 
Der Plan im Endspiel lautete für mich: den 
W-König nach c3 oder b4 zwingen (er 
muss dort hin, sonst spielt S ...b4 und der 
S König dringt über c4 ins weiße Lager 
ein), dann mit einem Turm die 7. Reihe 
decken (...Tb7; ...Ta7 folgte, um beide W-
Türme an die Verteidigung der a-Linie zu 
binden) und den Durchbruch e5 vorberei-
ten. Da dann der W-König immer noch 
den Vormarsch der Bauern blocken muss, 
kann er den Türmen nicht helfen – und S 
hat gewissermaßen eine Figur mehr (den 
König), mit der er spielen kann. Witziger-
weise brauchte ich das Turmmanöver 
samt Öffnung des Zentrums gar nicht, son-
dern hätte direkt mit dem König bei W 
einmarschieren können... (S. Anmerkung 
zu 28. …Tb7) 

Michael Neumann 

Parti 
 

 

2, division 8.12.2013 

Hvid: Hans Erik Leimand, Ribe 
Sort:  Michael Neumann, Tønder 
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Tilbageblik………….…..       

på gamle Skaknyt og tiden dengang 

Skaknyt 46 bestod af 24 tætte sider med stærk nedfotografering. Der var mange bidrags-
ydere. .  

Holdturneringen 1988-89:  Førsteholdet i mesterrækken spillede jo med oprykning som 
mål, og det gik fint. De første fire runder bragte hver 5½ points i kassen og femte runde 
hele 7½. Tønder var  nu 7 points foran de nærmeste konkurrenter, Vejen og Åbenrå, in-
den de to sidste runder.   

Andetholdet i A-rækken: scorede 20½ points i de første 5 runder og lå på tredjepladsen, 
2½ points efter førsteholdene fra Bov og Flensborg.. 

Tredjeholdet i B-rækken, hvor hvert hold bestod af 5 spillere, klarede sig også fint og lå 
på førstepladsen efter 4 runder.  

Temaet i Skaknyt-46 var naturligt nok optykningsmulighederne for alle tre hold..  

Tønder Byturnering 1988 fik en yderst dramatisk afslutning. Jens Chr. Lund havde teten 
inden sidste runde, hvor remis var nok til at vinde turneringen og forsvare titlen fra året 
før, men modstanderen Ole Bo Andersen bed fra sig og vandt. Hermed kom 4 spillere på 
en delt førsteplads: Jens Chr. Lund, Ole Bo Andersen, Egon Laugesen og Jan Christensen,  
og -  som reglerne foreskriver – vinderen skulle findes ved omkampe. Her spillede Lund 
og Ole Bo remis i 1. runde, mens Egon vandt over Jan. 2. runde gav sejr til Lund over Jan 
og til Ole Bo over Egon. Nu lå Lund og Ole Bo i spidsen med 1½ hver, inden sidste runde, 
hvor Ole Bo slog Jan, og Egon vandt over Lund. Den nye bymester var fundet: Ole Bo An-
dersen. 

Unge Johnny Harboe (12år!) vandt 1. klasse med 
6 points af 7 foran Jens Olesen med 5½ og Chr. 
Lassen med 5 points. 

Også 2. klasse fik en ung vinder. Arne Matthiesen 
(13 år!) vandt med maximum  7 points foran bro-
deren Martin Matthiesen med 5½.  

DM i skoleskak:  Her deltog Arne Matthiesen i 
gruppen 13-14 årige og med succes. Kun dårlige-
re korrektion forhindrede ham i at få en billet til 
NM på Island. Johnny Harboe, der året før blev 
Danmarksmester i gruppen 9-10 årige, blev den-
ne gang no 6. Lund satte kommentar på et af 
Johnnys partier. Slutstillingen ses i diagrammet. 
Johnny har sort og har lige anbragt sit tårn på c1 med skak – og så er det naturligvis slut. 
Jens Chr. Lund skrev dengang: Et udmærket parti af 11-12 årige!  

Skaknyt 46     

febr.   1989 
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Pokalturneringen 1987 var endelig blevet afsluttet i efteråret 1988. Jørn Lassen vandt 
finalen over Anders Brøndt Jørgensen. .  

Juleafslutningen 1988 fandt sted på anden vis, end det sker i vore dage, sandsynligvis 
fordi så stor en del af medlemsskaren var meget unge spillere. 

Nis P. Jollmann skrev, at man havde overtalt Kaj Elkjær Larsen  til at underholde på en 
lærerig måde, og at man endnu engang fik bevis for, at det er han god til.  

Kaj gennemgik partiet Carsten Høj – Boris Gulko, der var udpeget som det bedste parti 
ved den netop afsluttede skakolympiade – og naturligvis havde Kaj en opgave-
konkurrence med i form af   8 opgaver, som spillerne kunne gruble over i juleferien. 

Vojens Juleturnering var blevet afviklet for 16. gang. Jan Christensen og Peter Laursen 
var med i en stærk mesterklasse, hvor Jan gjorde det bedst med 4 points, der gav en pla-
cering lige under præmierækken. Vinder blev Curt Hansen med max-score på 7 points. 

Denne turnering blev for nogle uger siden afviklet for 41. gang uden afbrud, og er nu en 
del af  SydGrandPrix-konceptet. Godt gået af Vojens! 

Løgumkloster Byturnering lå dengang om efteråret. 6 spillere fra Tønder var med. I me-
sterklassen deltog Johnny Harboe og Jan Christensen, men vinder blev den lokale Villy 
Sørensen foran Kurt A Christensen fra Haderslev. Bedst gik det i 2.klasse, hvor det blev et 
parløb mellem brødrene Matthiesen.  Arne fik et halvt point mere og var 3 points foran 
til nummer 3.  

Medlemslisten var med i bladet. I alt 46 medlemmer pr. 20. januar 1989. 

Ratinglisten var  også med, opdateret 18. januar 1989. Nogle udpluk herfra: 

1  Jens Chr Lund 2143, 2. Egon Laugesen 2099, 3. Ole Bo Andersen 2024, 4. Uffe Leisner 
1992, 5. Kaj Elkjær Larsen 1963, 6. Asger Olesen 1940, 7. Niels Falsig 1935, 8. Peter Laur-
sen 1925, 9. Jan Christensen 1912, 10 Johnny Harboe 1882, 13 Jens Carl Pedersen 1771, 
14. Jørn Lassen 1734, 17. Gonde Hansen 1673, 20. Nis P. Jollmann 1640 

 

 

 

www.tonder-net.dk/tsk 

er stedet, hvor du finder de seneste nyheder 

om skaklivet her på Vesteregnen,  

og du kan finde masser af  billeder her. 
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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. 15:00 – 16:30 
(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: 

–   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  

 

 

 

 


