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Et begivenhedsrigt forår
Der er sket en del siden sidste Skaknyt udkom. Et kort resume følger her:
Holdturneringen er afsluttet. Vanen tro blev det med en afsluttende gyser for
førsteholdet, der som sædvanligt kom i nedrykningsfare. På forhånd var det
givet at Tønder ville overleve ved 3-5 i sidste runde mod SK1968 eller bedre. Vi
fik en dårlig start, og det var nervepirrende, før vi havde 3½ i hus.
Tak til Christian Karstensen og Jørn Lassen, der holdt hovederne koldt!
Andet- og tredjeholdene klarede sig fornuftigt i henholdsvis A og B rækken.
Tredjeholdet sluttede sidst, men samtlige spillere på holdet scorede pæne ratinggevinster - et tegn på at de har spillet godt.

Klubturneringen er godt i gang. Der er 12 deltagere, heriblandt 3 debutanter
fra skakskolen. Der spilles i 3 præmiegrupper.
I den øverste kan alt ske endnu, men klubmesteren skal findes blandt Jørn Lassen, Christian Karstensen, Eivind Palm og Kaj Elkjær Larsen.
Den midterste gruppe er heller ikke afgjort, men Gunnar Svendsen fører sig imponerende og kraftfuldt frem her.
Den nederste gruppe har lige nu Adis Heremec som favorit.

TønderGrandPrix serien mangler endnu en afdeling, men det står klart, at Christian Karstensen ikke kan indhentes. Indtil nu kun 9 deltagere i år, hvilket er en
klar nedgang.

GrenzGrandPrix har indtil nu samlet 18 deltagere, heraf 9 fra Tønder, 6 fra Løgumkloster og 3 fra Leck. Der er 4 afdelinger tilbage. Så alt kan ske, men Christian Karstensen er favorit nu.
Grenzturneringen mangler en runde, der spilles den 29. april. Der er flotte 18
deltagere i denne koordinerede turnering, og det er både spændende og hyggeligt. Før sidste runde har Kim Homuth, Leck, 5, Niels Falsig og Stephan Mill3
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gramm, Flensborg 4½ og Helge Andersen 4. Helge skal møde Kim, og Niels spiller mod Millgramm. Kim er favorit, men der er, som det ses, flere muligheder
for en turneringsvinder.
SydGrandPrix har været en tur omkring Tønder. 34 deltagere, heraf 5 fra Tønder. Ingen store resultater. Mest imponerende var, at Adis Hermerec og Sejer
Skov i deres debut kunne score henholdsvis 4 og 3 points i skoleskak-klassen.
Stævnets vinder blev Niels-Jørgen Fries Nielsen, Esbjerg.
Skolernes skakdag er blevet en succes landet over. På Tønderegnen var der
stor aktivitet gennem mange dage på Tønder Grundskole, og der var også gang
i den på selve dagen på Digeskolen i Højer. Begge steder var der hjælpende input fra Tønder Skakklub.
Vesteregnens skoleskakmesterskaber er spillet i Tønder efter nogle års pause
og havde tilslutning af 15 unge fordelt på klasserne øvede, lidt øvede og begyndere.
På billedet ses de tre pokalvindere:
Fra venstre Adis Hermerec
i gruppen Lidt Øvede.
I midten Finja Dietz, Leck,
fra gruppen Øvede. Hun
vandt samtlige 7 partier.
Til højre Asger Thim, der
vandt begynderklassen.

Lecker Frühling var en skoleskakturnering i Leck. Der var 34 deltagere, hvoraf nogle helt nede fra Hamburg. Fra Tønder Skakskole deltog Alexander Hüttmann og Adis Hermerec. Adis
imponerede igen med 4 points og en flot andenplads i U14 efter stærke Nicklas
Callsen, Leck.
Den sønderjyske pokalturnering er også afviklet i Tønder, når dette læses, men
med svagere tilslutning end tidligere.
Tønder Skakklubs pokalturnering er fremme ved finalen, der står mellem Gunnar Svendsen og Helge Andersen, som i semifinalerne klarede sig mod hen-
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holdsvis Eivind Palm og Carl V Møller.
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Jan Christensen
er her ikke mere. Han døde i en alder af kun 43 år og blev begravet fra Abild
Kirke den 17. januar.
Jans helt store hobbies var skak, film og musik – vist nok i netop denne rækkefølge.
Han fik øje på skakspillets muligheder ved skoleskakken på Abild Skole hos Heine Andersen, og som meget ung fik Jens O. Olesen ham fragtet ind i Tønder
Skakklub, hvor han ret hurtigt blev medlem og en med tiden meget aktiv person. Han var idérig og for andre mennesker sommetider irriterende initiativtagende i kraft af en meget stor stædighed – det er vel egenskaber, som man
kunne ønske fandtes hos mange flere!
Et af hans initiativer var forsøget på at få en plads i Guinnes Rekordbog. Rekorden med non-stop skak skulle slås. Han fik lokket Rene Ratchke med til det, og
nede i Tønder Gymnasiums kælder kantine blev der spillet nonstop i vist nok ca
1½ døgn. Der var skiftende vagter på til kontrol af forsøget, som reglerne foreskriver, og til at forsyne med kaffe, sodavand mv. Rekorden blév slået med flere
timer, men uheldigvis havde et andet par længere oppe i Jylland fået den samme ide og spillede lidt længere, og de fik så rekorden.
Men det var lidt synd for Jan og Rene, fordi disse to havde spillet med de store
plastbrikker på det store bræt, mens de to andre sad ved et normalt spil ved et
bord. Jan og Rene havde flyttet adskillige tons brikker ekstra.
Efter studentereksamen flyttede han til København, hvor han studerede og en
overgang arbejdede på et bibliotek for rytmisk musik. Han blev ramt af en sygdom, man ikke kunne finde nogen kur imod Danmark. Han flyttede hjem og
tilbragte det sidste år hos forældrene i Abild. Han dukkede igen op i Tønder
Skakklub, hvor han fik tyret os alle i GrenzGrandPrix og lyn. Han sparede op til
en tur til USA, hvor han ville forsøge at blive smertefri. Det nåede han ikke.
Jan var et godmodigt menneske, der aldrig ville hverken genere eller tale dårligt
om andre.
Ære være hans minde!
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Hvid: Thomas Tange Jepsen, Evans Vejle
Sort: Jens Chr. Lund, Tønder Skakklub

Kongeindisk
2. div. 4. runde

1.d4,Sf6 2.c4,g6 3.Sc3,Lg7 4.e4,d6 5.f3,0-0 6.Le3,Sc6 7.Ld3
Ser naturligt og godt ud, men ikke desto mindre er trækket en unøjagtighed, som straks
tillader sort at udligne spillet. Problemet er, at feltet d4 bliver ”blødt”. Teoritrækket er
7.Sge2.
7.-,e5 8.d5,Sd4 9.Sge2
Efter 9.Lxd4,exd4 10.Sb5,Sh5 11.Sge2,c5 12.bxc6,bxc6 13.Sbxd4,Db6 står sort glimrende.
9.-,Sh5 10.Lc2
Det er forståeligt, at hvid vil blive den frække springer på d4 kvit. Han har ikke noget
imod afbytning af den dårlige løber, da dronningen samtidig udvikles. At foretrække var
dog nok 10.Lb1,Sxe2 11.Dxe2,f5 med ret lige spil.
10.-,Sxc2+ 11.Dxc2,f5 12.c5
Det typiske koncept i kongeindisk. Hvid skal frem på dronningefløjen, sort på kongefløjen. Relativt bedst og naturligt var dog nok 12.0-0.
12.-,Ld7 13.Db3,Sf4 14.0-0
På tale kom 14.Lxf4,exf4 15.Sxf4,Lxc3+ 16.bxc3,fxe4 17.Se6,Lxe6 18.dxe6,De7 med godt
spil for sort.
14.-,fxe4 15.fxe4,Dg5
Status er nu, at sort står bedst og har initiativet, og grebet slippes ikke i det følgende.
16.Lxf4,exf4 17.Kh1,Lg4 18.Sg1,f3!
Dette naturlige bondeoffer ligger lige for og er med til destabilisere den hvide kongestilling, hvor felterne h2 og f3 bliver angrebsmål for de sorte officerer.
19.gxf3,Lh5 20.Sb5
Hvid har brugt meget tid i den for ham vanskelige stilling, og det er forståeligt, at han
forsøger at få noget i gang på dronningefløjen. Det udfarende springertræk bliver dog
gendrevet på smukkeste vis. Håb om overlevelse gav 20.Sce2,Le5 21.f4,Lxf4
22.Sxf4,Txf4, men sort står bedst i alle varianter.
20,-Le5
Med den afgørende trussel 21.-,Dd2.
21.Dc2,dxc5 22.Dxc5,Tf7
Dækker på c7 og stempler springerudfaldet til b5 som forfejlet. Desuden truer Taf8
med mere tryk på f3. Med 10 minutter tilbage på klokken forsøger hvid et sidste udfald.
23.d6?,cxd6 24.Sxd6,Df4 25. Opgivet
Et smukt og lærerigt parti, hvor en åbningsfordel efterhånden udbygges til et afgørende
angreb.
Noter: JCL
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SKAKKALENDEREN

mandag 14. april

Klubturneringen 6. runde

tirsdag

Påskelyn i Løgumkloster.

15. april

mandag 21. april

Ingen skak i klublokalet

mandag 28. april

Klubturneringen 7. runde

tirsdag

29. april

Grenzturneringen 7. runde kl. 19.00 i Løgumkloster

mandag

5. maj

Generalforsamling kl. 19.30

Fredag

9. maj

SEMT 2014 begynder i Gråsten.
De øvrige runder spilles 10. og 11. maj.
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder.
Tilmelding ved fremmøde senest 19.10.
TønderGrandPrix 7 kl. 19.30.
Tilmelding ved fremmøde inden 19.20

Mandag 12. maj
Mandag 19. maj

Tirsdag

27. maj

Tirsdag

10. juni

Sæsonafslutning i klublokalet.
Hyggeskak og oprydning.
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Løgumkloster.
Tilmelding ved fremmøde senest 19.10.
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck.
Tilmelding ved fremmøde senest 19.10.

Den nye sæson starter mandag den 18. august.

Forinden vil der i sommerperioden blive arrangeret 3-4 aftener med sommerskak. Hold øje med datoerne i skakkalenderen på hjemmesiden.
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En flot præstation af 1. holdet.
Tønder – Haderslev 4-4
Af Helge Andersen

Vi lå igen i år lige over nedrykningsstregen efter nogle svingende præstationer. Vi tabte til Evans 3, men vandt
over Evans 2.

c5 Sort griber initiativet - hvids brikker
står lidt klodset. 11.Tac1 a6 12.h3 Lh5
13.c4 S5f6 14.d5 exd5 15.cxd5 b5
16.Lf4 c4 17.Dd1 [17.Sxc4 bxc4
18.Txc4 Lc5 19.Tfc1 De8 20.Dd3 Er forVi skulle møde Haderslev i næstsidste
slaget fra Fritz] 17...Lxa3 18.bxa3 Dc5
runde. Sidste år havde vi tabt 6½-1½ til
19.d6 Dxa3 Den dækkede fribonde på
Haderslev. Det måtte for alt i verden
c4 er meget stærk. 20.Sd4 Lxe2
ikke ske igen!
21.Dxe2 Tfe8 22.Dc2
Formanden gik foran med et godt eksempel:
Allan Hermansen - Niels Falsig [B01]
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 En af Niels specialiteter. 3.d4 Sxd5 4.Sf3 Lg4 5.c3 Solidt,
men ikke specielt farligt for sort. 5. c4
giver mere initiativ. 5...e6 6.Le2 Sd7
7.Db3 Dc8 8.Sa3 Le7 9.Ld2 0–0 10.0–0

Te4 Sort udnytter flot, at de sorte officerer står uheldigt. 23.Le3 Tae8
[23...Dxd6 Så havde han ikke skulle
tænke på den mere. partitrækket lægger dog yderligere pres på sort.] 24.Sf5
T8e5 25.Se7+ Kf8 26.Tcd1 g6 27.Tfe1
Te6 28.Sc8 Ke8 29.Dd2 c3 30.Dc2 Db4
31.Td3 Tc4 32.Sa7 Se5 33.Tb1
13
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Sxd3! 34.Txb4 Sxb4 35.De2 To tårne
for en dronning er OK, men de hvide
brikker arbejder slet ikke sammen.
Krikken på a7 er fanget og kan ikke
komme i spil. Hvid kæmper reelt med
dronning og løber mod to tårne og 2
friske gangere. Fribonden er desuden
blevet en afgørende faktor. 35...Kd7
36.Df3 Sbd5! Så er alle indgange lukket, der er ingen chancer for fusk. Derfor opgav Allan. 0–1

20. -,Txd4! Jan opgav.
Det koster en officer, da 21. Txd4,
Dxe1+ er mat.
Jesper Jensen er efter mange års pause vendt tilbage til skakken. Det blev
Christian, som skulle teste om han var
lidt rusten efter pausen. Måske var det
grunden til, at Christian spillede lidt
passivt. Christian har hvid, og vi kommer ind i stillingen efter sorts 19. træk,
hvor Jesper stillede en guldspringer på
e4.

Når man spiller mod overmagten, så er
man nødt til at have heldet med sig, og
gribe chancen, når den kommer.
I partiet Jan Garbrecht - Helge Andersen, opstod følgende stilling efter 20
træk. Sort står ikke godt. De sidste
træk har været 19. Sc3-d5?, Tc8-c4 20.
Kb1??.(dækker a2)
Nu har sort en gylden mulighed, som
han ikke lader gå fra sig:
15

Christian står passivt med mange brik- Miraklet:
ker på baglinjen.
20.g3 g5! Nu skal der åbnes til kongen. Egon har sort i denne stilling. Hvids 33.
21.Tc2 g4 22.Sg2 hxg3 23.hxg3 Th8 træk var exf6.
24.Sh4 Lg7 25.Te1 Lf6 [25...Sxg3
26.Dxg3Dxh4 Vinder naturligvis en
bonde, men Jesper opgiver ikke sin
guldspringer for en sølle bonde.]
26.Th2 Lxh4 27.gxh4 Txh4 28.Tee2

g3! 29.Thg2 [29.Sxg3 Sxg3 30.Dxg3 Tg4
Dur selvfølgelig ikke.] 9...Txh1+! Starten på matkombinationen. 30.Kxh1
Dh4+ 31.Kg1 Th8 32.Kf1Dxf4+ 33.Kg1
Th1+! Der følger 34. Kxh1, Df1+ 35.
Tg1, Dh3++ 0–1

a4 34.bxa4 c5 35.dxc5 Dc4+ 36.Kd2
Dxf4+ 37.Kc2 Dc4+ 38.Kd2 Df4+ 39.Kc2
Dc4+ 40.Kd2 Df4+ Her kunne Egon have krævet remis, da samme stilling opstår for 3. gang. 41.Te3 d4 42.Dg3
dxe3+ 43.Dxe3 Db4+ 44.Dc3 Lh6+
45.Kc2 De4+ 46.Dd3 Dxh1 47.Db5+
Kd8 48.Db8+ Kd7 49.Dd6+ Kc8 50.c6
Truer med mat i 2. 50...Dc1+ 51.Kb3
Db1+ 52.Kc3 Dc1+ 53.Kb3 Db1+ 54.Kc3
Dc1+ 55.Kb3 ½–½
Flot kæmpet af Egon.

En flot afslutning af Jesper, men på en
billig baggrund. Christian spillede klart
under vanlig standard.

Følgende spændende parti bringes
ukommenteret, for jeg kan ikke finde
ud af, hvad der sker. Det var dagens
længste, og jeg så en stor del af slut16

spillet. Hele tiden tænkte jeg: ”Nu vin- Resultatet betød, at vi kunne klare at
der Kai.” Efter Kims næste træk var tabe 5-3 til 3. holdet fra SK68 i sidste
tanken: ”Nu vinder Kim.” Sådan blev runde, og klare os fri af nedrykning.
det ved – træk efter træk.
Da jeg var færdig, var vi bagud med 1½
Bedøm selv!
-3½, og et par tvivlsomme stillinger. Da
Haderslev samtidig tabte klart til Evans
3, som var en af vores ”konkurrenter”
Kim Homuth - Kai Bjørnskov [E61]
til nedrykningen, så det rigtig skidt ud.
Vi var i stor fare for direkte nedryk1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.Sf3 d6 ning.
5.Lf4 0–0 6.e3 c6 7.h3 Da5 8.Ld3 Sbd7
Pludselig skete der noget i Christians
9.0–0 e5 10.Lh2 Te8 11.Dc2 a6 12.a3
exd4 13.exd4 d5 14.c5 Dd8 15.b4 b5 parti – han fik vendt en tvivlsom stilling
16.cxb6 Sxb6 17.Tfe1 Ld7 18.a4 a5 til en vundet stilling. Tiden var dog et
19.b5 cxb5 20.Sxb5 Txe1+ 21.Txe1 problem, da begge spillere var ude i de
Lxb5 22.Lxb5 Tc8 23.De2 h6 24.Se5 Se4 30 sekunder/træk man får til sidst.
25.f3 Sc3 26.De3 Sxb5 27.axb5 Sc4 Christian holdt hovedet koldt og vandt.
28.Sxc4 dxc4 29.Le5 c3 30.Lxg7 Kxg7 Nu havde vi vores 3 point, som ville
31.Tc1 c2 32.De5+ Df6 33.Dxf6+ Kxf6 holde både Evans 3 og SK 68 3 under
34.Kf2 Tc3 35.Ke2 a4 36.Kd2 Tb3 os – Ribe var længe væk. Jørn sad med
37.Txc2 Txb5 38.Ta2 Ta5 39.Kc3 Ke6 et remisslutspil i et ligegyldigt parti.
40.Te2+ Kd6 41.Kb4 Ta7 42.Ka3 Kd5 Jørn tilbød remis, som modstanderen
43.Td2 f5 44.g4 f4 45.h4 g5 46.Te2 afslog. De spillede videre, og Jørn kom
Kxd4 47.Te6 Kd3 48.h5 Kd4 49.Txh6 til at stå endnu bedre, end da han tilKe3 50.Tg6 Kxf3 51.Txg5 Kg2 52.Tf5 f3 bød remis. Stillingen var aldrig over
53.g5 f2 54.g6 Tg7 55.Tg5+ Kh3 56.Tf5 remisgrænsen, og da modstanderen
½–½
tilbød, tog Jørn imod.

Rettelse.
I sidste nummer af Skaknyt faldt der ved slutopsætningens 3 linjer ud i partiet
mellem Helge Andersen og Christian Karstensen:
41.Txd5 Aftenens 3. kvalitetsoffer. 41...exd5 42.g6 Th4 43.Le3 Kd7 44.f5 Ke8
45.Kg2 d4 46.cxd4 c3 47.Kxg3
17

Generalforsamling i Tønder Skakklub
mandag den 5. maj 2014 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.
Valg af dirigent
2.
Formandens beretning
3.
Kassererens beretning
4.
Fastsættelse af kontingent samt
kørselstilskud og turneringsindskud
5.
Indkomne forslag
- skriftligt til formanden senest den 1. maj
6.
Forslag: Bestyrelsen slankes.
7.
Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
8.
Tønder Skakskole
9.
Turneringer og aktiviteter
10. Skaknyt og hjemmesiden
11. Eventuelt
Bestyrelsen
Bemærkninger til dagsordenen:
Ad 5.:

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 6:

Jens Carl Pedersen foreslår, at antallet af medlemmer i bestyrelsen
nedsættes fra 7 til 3 eller 4.

Ad 7:

Christian ønsker at stoppe som leder af Tønder Skakskole. Hele problematikken omkring skakskolen skal derfor drøftes, bl.a.:
Skal den flyttes i tid og sted, så den foregår på Tønder Gymnasium fra
f.eks. kl. 18 om mandagen?

I øvrigt:

Det forventes, at bestyrelsens forslag til kontingentstørrelse og kørselsgodtgørelse vil være fastholdelse af de eksisterende beløb.
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TØNDER

SKAKKLUB

Bestyrelsen
Formand

Niels Falsig

5346 7225

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. 15:00 – 16:30
(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:
20

kr. 400,kr. 500,kr. 600,kr. 500,-

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

