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Vi er godt i gang
Den nye sæson er kun 2 måneder gammel – og allerede er der sket ret meget i og omkring klubben.
Byturneringen er i skrivende stund klar til 6. runde, og her har Helge Andersen tydeligvis tænkt sig at holde fast i, at denne turnering er hans i de her år. Han har vundet 6 af
de seneste 8 udgaver af turneringen og kan med sejr i år nå op på 9 titler. Dermed er
den rekord på 12 titler som indehaves af Kaj Elkjær Larsen og Egon Laugesen i alvorlig
fare!
Helge har maximum før de to sidste runder, og 1½ points mere er nok til at vinde mesterklassen og dermed bevare titlen som bymester. Der er 20 deltagere, hvoraf en dog
har måttet trække sig pga sygdom.
I basisrækken ruller Løgumklosterfolkene frem. Holger Schmidt, Jens P. Jensen, Scott W
Jensen og Nis H. Madsen ligger side om side på 3½ points.
Grenzturneringen er startet, og 1. runde er afviklet i Øster Højst, og det var noget nær
en katastrofal åbning på turneringen for Tønders 7 deltagere. Det blev til lutter nederlag, og især Flensborgs repræsentanter var hårde ved os. Heldigvis er der 6 runder tilbage, heraf 3 placeret i Tønder, og vi bør kunne revanchere os tydeligt.
Der er 21 deltagere, måske 22, og turneringen er opdelt i en mesterklasse på 8, der
spiller alle mod alle. Heri deltager Christian Karstensen, Eivind Palm og Niels Falsig, men
favorit til at vinde rækken er Bjarne Light, der spiller for den tyske klub SV Bargteheide
med en rating på 2188 og en ELO på 2208.
I basisrækken deltager Gunnar Svendsen, Carl V. Møller, Edlef Bucka-Lassen (afbud i 1.
runde) og unge Adis Heremic.
Skak uden grænser er et skoleskakstævne arrangeret af Leck og Tønder med spillested
på den danske skole i Leck. Årets udgave havde 16 deltagere, heraf 4 fra Tønder. Adis
Heremic og Sejer Skov hentede fjerdepladser i grup-perne henholdsvis Øvede og Lidt
Øvede. Erik Mackewietz og Lucas Ry Michelsen var med i Begynderklassen, hvor Erik
overraskende snuppede andenpræmien.
Den samlede stævnevinder blev Nicklas Callsen fra Leck.
TønderGrandPrix har afviklet de to første ud af 7 afdelinger. Sidste års vinder,

Christian Karstensen, har lagt stærkt ud ved at vinde begge gange.
Holdturneringen begynder snart. Mere herom på side 13!
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Skolereform og skak
af Helge Andersen

Sämisch-varianten fremme dagen før, men
ikke lige denne variant. Ideer fra åbningen
kunne stadig bruges. 9.Sge2 Sbd7 10.d5
cxd5 11.Sxd5 Sxd5 12.cxd5 f5 13.Sc3 Sf6
14.Le2 fxe4 15.fxe4 [Hele tiden små fælder: 15.Sxe4? Sxe4 16.fxe4 Dh4+ sort fordel] 15...Sg4 16.Lxg4 Lxg4 17.Lf2

Jeg var meget spændt på, hvad den nye
skolereform, med fuld tilstedeværelse på
skolen, ville betyde for mit arbejde, men
jeg var også spændt på, hvad den ville
betyde for skakken.
Jeg havde været vant til at give mig fri
mandag eftermiddag, så jeg kunne være
udhvilet til skak. Lektierne blev så lavet de
andre dage. Nu er jeg ikke hjemme før 17
og da jeg skal køre 18.15 er der ikke tid til
de store udfoldelser i køkkenet, hvis jeg
også skal hvile. Det bliver derfor til en halv
time på sofaen og et spejlæg, inden jeg
kører.
På skolereformens positivliste er, jeg har
fri hele weekenden. De timer, som jeg før
brugte på ugeplaner, kan jeg bruge på
skak. Jeg har haft nogle timer til at forberede mandagens parti de sidste søndage.

Jeg har fået en den rolige stilling, hvor
hvid står en anelse bedre. Sort har løberparet, men den sortfeltede løber er ikke til
megen gavn. 17...b5 18.axb5 axb5 19.0–0
Txa1 20.Txa1 b4 21.Sb5 Der lægges pres
på de svage bønder. 21...Db8 22.Sa7
[22.Dxb4? Le2 23.Ta5 Lf6 24.Dxd6 Lxb5
25.De6+ sort fordel] 22...Tf4 23.Sc6 Et
dejligt sted til springeren - hvids fordel er
vokset.

Jeg skulle møde Christian i 1. runde i årets
byturnering. Vi har mødt hinanden flere
gange før, og kender hinandens styrker og
svagheder. Jeg ville gerne ind i en rolig
stilling med en lille positionsfordel. Jeg
forberedte Sämisch varianten i kongeindisk.
Helge Andersen - Christian Karstensen
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sc3 Sf6 4.e4 d6 5.f3 c6
6.Le3 a6 7.a4 0–0 8.Dd2 e5 Jeg havde haft
5

Tf7 Sort prøver at redde begge, men det
går galt. [28...Txe4 29.Tb7+ Kf6 30.Sxg7±]
29.Tb7+ Kf6 30.Lh4+ g5 31.Lxg5+ Kg6
32.Txf7 Kxf7

23...Db5 [23...Df8 24.De1 b3 25.Ta3 Ld1
26.Lg3 Lc2 27.Ta4±] 24.Ta8+ Kf7 Typisk
Christian - satser på at få et helt point.
Mere sikkert er: [24...Tf8 25.Txf8+ Kxf8
26.Dg5 Dd3 27.h3 Db1+ 28.Kh2 Dxe4
29.Dxg4 Dxg4 30.hxg4± eller 24...Lf8
25.Tb8 og hvid holder fast i presset.]
25.Tb8 De2 På Da4 eller Da6 falder bonden på b4, men det havde måske været
bedre. 26.Sd8+ Sorts konge har ikke mange gode felter. Ke7 27.Dxe2 Lxe2 28.Se6
Et dejligt sted til springeren – truer både
løber og tårn.

33.Kf2 Et vigtigt lille mellemtræk, som
vinder, da hvids konge får dækket bønderne i midten. 33...Lg4 34.Sxg7 Kxg7 35.Le7
b3 36.Ke3 Ld1 37.h3 Kf7 38.Lxd6 Kf6
39.g4 h6 40.Lc7

Sort er på vej i træktvang, da kongen ikke
kan flyttes. 40...Lc2 41.h4 Ld1 42.g5+ hxg5
6

43.hxg5+ [43.Ld8+ Jeg overvejede denne
variant, men valgte den enkle. 43...Kg6
44.hxg5 Lg4 45.Lf6] 43...Kxg5 44.Lxe5 Kg6
45.Kd4 Kf7 46.Lg3 Lg4 47.e5 Lh3 48.e6+
Christian opgav. Hvis jeg ikke stiller begge
bønder på sort, så bliver han nødt til at
ofre løberen. Derefter snupper jeg bbonden og fører min b-bonde til dronning.
1–0

Partierne mod Christian har flere gange
afgjort bymesterskabet. Jeg håber, at det
sker igen – i skrivende stund har jeg vundet de 4 første partier. Jeg venter spændt
på resultaterne fra 5. runde, hvor jeg sidder over, og en hængerunde. I 6. runde
skal jeg møde Jørn, så når jeg er færdig
med at skrive dette, så skal jeg fortsætte
forberedelserne mod ham.

Finja Dietz og Eivind Palm trækker lod til Grenzturneringen.
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Et klip fra JyllandsPosten 24. august 2014.
Jesper kommer fra Løgumkloster og spillede for Tønder nogle år.
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Skakkalenderen
mandag
lørdag
mandag

13. okt. Ingen skak i klublokalet (skolen er lukket og under renovering)
18. okt. SGP i Haderslev 09.30
20. okt. Tønder Byturnering - 6. runde kl. 19:00
Tønder Skakskole 18:00-18:45 på Tønder Gymnasium.
Alle mandage på nær i skoleferier

søndag
mandag

26. okt. Holdkamp i 2. division: Tønder – Bov2
27. okt. Holdkamp i A-rækken: Tønder 2 – Ribe 2
Holdkamp i B-rækken: Haderslev 3 – Tønder 3

mandag
mandag

3. nov.
10. nov

Tønder Byturnering - 7. runde kl. 19:00.
Teori 19:00-20:00, derefter TønderGrandPrix3 - kl. 20:10.
- Tilmelding ved fremmøde inden 20:00.

tirsdag
søndag
mandag
torsdag
lørdag
mandag
mandag

11. nov.
16. nov.
17. nov.
20. nov.
22. nov.
24. nov.
1. dec.

mandag
torsdag

8. dec
11. dec

Grenzturneringen - 2. runde kl. 19:00 i Leck.
Holdkamp i 2. division: Springeren Kolding - Tønder
Holdkamp i A-rækken: Vojens – Tønder 2
Holdkamp i B-rækken: Oversø Frørup – Tønder 3
SGP i Fredericia 09:30
Teori 19:00-20:30, derefter hyggeskak
Tønder Skakklubs lynmesterskab 2013 - kl. 19:30.
- Tilmelding ved fremmøde inden 19:20.
Grenzturneringen - 3. runde kl. 19:00 i Tønder
TønderGrandPrix4 - kl. 19:30.
- Tilmelding ved fremmøde inden 19:20.

søndag
mandag

14. dec. Holdkamp i 2. division: Tønder - Fredericia
15. dec. Holdkamp i A-rækken: Tønder 2 – Løgumkloster
Holdkamp i B-rækken: Tønder 3 – Gråsten 3

mandag

22. dec

søndag
mandag
mandag
torsdag

Julefrokost kl. 18:00 i klublokalet.
- Tilmelding til Jens Carl Pedersen senest torsdag den 18. dec.
28. dec. SGP-4 i Vojens
29. dec. Ingen skak i klublokalet.
5. jan. GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder.
- Tilmelding ved fremmøde senest 19.10.
8. jan Pokalturneringen - 1. runde.
- Tilmelding ved fremmøde inden 19.15, hvor der trækkes lod.
10

Skakkalenderen
søndag
mandag

11. jan.
12. jan.

Holdkamp i 2. division: Haderslev - Tønder
Holdkamp i A-rækken: Bov 3 – Tønder 2
Holdkamp i B-rækken: Tønder 3 – Haderslev 3

torsdag

15. jan.

lørdag
mandag

17. jan.
19. jan.

tirsdag
søndag
mandag

20. jan.
25. jan.
26. jan

TønderGrandPrix5 - kl. 19:30.
- Tilmelding ved fremmøde inden 19:20.
SGP i Vejle 09.30
Ingen skak i klublokalet. Tønder Gymnasium har et stort arrangement.
Grenzturneringen - 4. runde kl. 19:00 i Løgumkloster
Holdkamp i 2. division: Tønder – Evans2
Holdkamp i A-rækken: Tønder 2 – Gråsten 2
Holdkamp i B-rækken: Tønder3 - Oversø Frørup

mandag
tirsdag

2. febr.
3. febr.

Klubturneringen - 1. runde
GrenzGrandPrix kl. 19:15 i Løgumkloster.
- Tilmelding ved fremmøde senest 19:10.

mandag

9. febr.

Teori kl. 19.15-2100, derefter hyggeskak.
Hængepartier i klubturnering og pokalturnering

søndag
mandag
tirsdag
torsdag
mandag
tirsdag
søndag
mandag

15. febr.
16. febr.
17. febr.
19. febr.
23. febr
24. febr.
1. marts
2. marts

lørdag

7. marts

mandag
tirsdag

9.marts
10. marts

lørdag
mandag

13. febr.
16.marts

Holdkamp i 2. division: Tønder – Evans3
Klubturneringen - 2. runde
Holdkamp i A – rækken: Alssund – Tønder 2.
Holdkamp i B – rækken: Gråsten 3 - Tønder 3.
Klubturneringen - 3. runde
Grenzturneringen 5. runde kl. 19.00 i Leck
Holdkamp i 2. division: Skanderborg – Tønder (spilles i Vejle)
Teori 19:00-20:00, derefter TønderGrandPrix6 kl. 20.:0.
- Tilmelding ved fremmøde inden 20:00.
Vesteregnens skoleskakmesterskaber på Tønder Gymnasium kl.
09:30
Klubturneringen - 4. runde
GrenzGrandPrix kl. 19:15 i Leck.
- Tilmelding ved fremmøde senest 19:10.
SGP i Esbjerg 09:30
Klubturneringen - 5. runde
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Holdturneringen
Sidst på måneden her sker det. Holdturneringen går i gang. Vi har tilmeldt de hold, der
fremgår nedenfor.
Førsteholdet starter søndag den 26. okt. kl. 12 med en hjemmekamp mod Bov2. Standard opstillingen bliver: Jens Chr. Lund, Kim Homuth, Christian Karstensen, Helge Andersen, Niels Falsig, Egon Laugesen, Eivind Palm og Gunnar Svendsen. Førstereserver er
Asger Olesen og Jørn Lassen..
Holdleder er Niels Falsig med tlf 5346 7225.
Andetholdet starter mandag den 27. oktober kl.19 med hjemmekamp mod Ribes andethold. Standardopstillikng for dette hold: Kaj Elkjær Larsen, Niels Chr. Nielsen, Harald
Eis og Emil Tellerup. Førstereserver er Jens Carl Pedersen (ind efter Eis), Martin Lorenzen (ind på 4. bræt) og Asger Olesen (ind på 1. bræt).
Holdleder er Niels Falsig med tlf 5346 7225.
Tredjeholdet begynder også mandag den 27. oktober, men med en udekamp i Haderslev kl. 19. Den normale holdopstilling her bliver: Edlef Bucka-Lassen, Carl V. Møller,
Adis Hermeric og Sejer Skov. Førstereserver er Rolf Zömbick (bræt 4), Martin Lorenzen
(efter Edlef), Jens Carl Pedersen (br.1). Holdleder her er Edlef Bucka-Lassen med tlf
4692 4888 og mail: bul@bucka.dk.
Skoleskakholdene spiller i to lørdagsstævner, hvoraf det første er placeret i Bov lørdag
den 6. dec. kl. 09.30 og det andet ligeledes i Bov lørdag den 18. februar. I samarbejde
med Leck stiller vi med 2 hold.
Tønder/Leck I består af de fire Leck-drenge Nicklas Callsen, Kay Rathgens, Jonas Fischer og Marcel Jordan.
Holdleder her er Michael Neumann med mail: Je-MiNe72@gmx.net
Tønder/Leck II består af Adis Heremic, Sejer Skov og Lucas Ry Michelsen, Lasse V Selmer med Kasper Sørensen og Erik Mackewiets som førstereserver. Martin Lorenzen har
for høj rating til at måtte være med her.
Søstrene Finja og Svenja Dietz er reserver til begge hold, nedefra på hold I og ovenfra
på hold II..
Der er 4 på et hold, men vi sender helst 5 afsted, så de kan skiftes til at sidde over.
Holdlederfor hold II er Niels Falsig med tlf 5346 7225.
13
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De lange linjer…..
Som bekendt er det vigtigt i skak at holde øje med de lange linier, både lodret
vandret og diagonalt

Diagrammet til højre viser en stilling fra 5. runde i Tønder Byturnering 2014.
Hvid: Eivind Palm
Sort: Niels Falsig.
Her kan sort nyde at have a-linien under kontrol, og både dronning og springer står optimalt
for det afgørende punch.
Hvid har stået presset længe uden mulighed for
at få sine tårne ordentlig med i spil, og han
mangler gode træk.
I et forsøg på at ændre det har hvid spillet 33. Tb1-b3 og sort har prompte svaret
med 33. -, Ta3-a2. Der fulgte så: 34.Dd3,d4 (med mattrussel), 35. Tf2,Txf2; 36. Kxf2,
Ta2+. Hvid opgav, da der jo er mat i 2, eller tab af mindst dron-ningen.
Næste diagram er hentet fra Spinatbedet i Skaknyt 49 og skyldes en stilling i et parti i
den daværende 3. division i efteråret 1989.
Hvid: Niels B. Yde, Alssund
Sort: Niels Falsig, Tønder.
Sort er rimeligt tilfreds med stillingen og mener,
at bønderne på c3 og d4 nok kan afgøre partiet.
Sort spiller ubekymret og alt for hurtigt 47.,Sxg2. Men nu er partier tabt! Hvid kan sætte
mat i 3 træk. (hvordan?)
Sort skulle naturligvis have spillet 47.-,Ta5 først.
Der er komplikationer, men sort bør vinde (på
48. Df7 følger 48.-,Db8).
En lille trøst var, at dette var vort eneste
tabsparti i den match. Der var 2 remisser og 5
gevinster til os.
-nf
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Skak i skolerne
Både på Tønder Grundskole og Digeskolen i Højer bliver der nu et ugentligt tilbud om
fordybelse med skak i lektiecafeerne.
Tønder Skakklub har dannet 3 teams der kommer til at stå for aktiviteten, og på begge
skoler går man nu i gang med at lave tilmeldinger.
På Digeskolen starter man i uge 43 og på Grundskolen i uge 44.

Byturneringen er i gang og her første runde.
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Aktuel rating i Tønder Skakklub
Navn

Rating

Elo

Jens Christian Lund

2102

2098

Kim Homuth

2067

2085

Egon Laugesen

2004

-

Helge Andersen

1953

1966

Christian Karstensen

1938

1964

Niels Falsig

1917

1980

Kaj Elkjær Larsen

1839

-

Eivind Palm

1828

1884

Asger Hvide Olesen

1809

-

Jørn Lassen

1745

-

Richard Knott

1724

1789

Niels Chr. Nielsen

1659

-

Jens Carl Pedersen

1560

-

Gunnar Lind Hasse Svendsen

1552

-

Harald Eis

1494

1757

Emil Tellerup

1300

Edlef Bucka-Lassen

1230

-

Martin Lorenzen

1213

-

Torben Frederiksen

1198

-

Rolf Zömbick

1061

-

Carl Aage Vincent Møller

1043

-

Adis Heremec

1000

-

Sejer Skov

1000

Karlo C Christensen

17

-

Et udpluk af deltagerne ved årets sommerskak hos Rolf.

Der var 4 med fra Tønder til Skak uden grænser i Leck. Ved det
forreste bord er der dobbelt Tønder-Leck møde: Lucas mod Lisa
og Sejer mod Bianca.
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Skaknyt 49
jan. 1990

Tilbageblik………….…..
på gamle Skaknyt og tiden dengang

Skaknyt 49 udkom ikke som ventet før holdturneringen men først 3 måneder senere. Til
gengæld var bladet på hele 32 sider, og det indeholdt flere grundigt bearbejdede partier.
Byturneringen 1989 var afsluttet. Den var afviklet i 3 klasser med 27 deltagere.
I mesterklassen sluttede Ole Bo Andersen og Jens Chr. Lund begge på 5 points foran
Uffe Leisner på 4½, Johnny Harboe på 3½ og Egon Laugesen og Niels Falsig 3 points.
Top 5 i basis-1: Morten Sørensen, Arne Matthiesen, Gonde Hansen, Anders Brøndt Jørgensen og Jens O. Olesen. Top-5 i basis-2: Vagn Lauritzen, Løgumkloster, H.P. Nissen,
Khosrow Samadi, Chr. A Petersen og Peter Jepsen. Ligestilling i mesterklassen kræver jo
omkamp, og Ole Bo og Lund spillede to flotte partier, der begge bragtes i bladet. Ole Bo
vandt 2-0 og genvendt dermed bymesterskabet.
Holdturneringen var ca halvvejs. Førsteholdet havde fået come-back i divisionsturneringen og var startet med 3½-4½ mod både Ribe og Frem, Odense, men fulgte så
op med 4½-3½ mod Haderslev og hele 6-2 mod Alssund, Sønderborg, så holdet lå med
17½ points allerede i god afstand til nedrykningsstregen.. Uffe Leisner havde vundet de
fire første partier!
Andetholdet gjorde det fint i A-rækken med 21 points efter de første 4 runder, og holdet var reelt den eneste trussel for førerholdet Brørup.
Tredjeholdet var også i A-rækken, men i en anden kreds. Efter 4 runder rakte 12 points
kun til en foreløbig sidsteplads.
Skakolympiade i Tønder. Temaet fyldte en del i Skaknyt 49 – og baggrunden var en lille
intern holdturnering, hvor 4 stk ret eksotiske 5-mandshold dystede mod hinanden: Kuwait, Øvre Volta, Trinidad & Tobago samt Mauritius. Jens Chr. Lund skrev en lang morsom beregning om, hvordan det ene hold var stoppet i tolden, det andet på nattetur i
Tønders gågade mv. Manden bag ideen var -naturligvis- Jan Christensen, og bag udførelsen stod Lund. I øvrigt vandt Kuwait
Formand Nis P. Jollmann skrev, at turneringsformen nok burde gentages en anden gang
under devisen ”Når bare man er med, gør det ikke noget at man vinder engang imellem”, DM i skoleskak. Johnny Harboe og Arne Matthiesen var blandt de 250 deltagere i
Odense. Johnny havde jo året før snuppet DM-titlen i gruppen 9-10-årige og havde vel
håbet på en gentagelse i dette år i gruppen af 11-12 årige, men det blev ”kun” til en 3.
plads blandt de 56 i gruppen. Arne Matthiesen var med i gruppen 13-14 årige og startede meget flot med 5 points i de første 6 runder, men et uheldigt nederlag i 7. runde
mod den senere danmarksmester Jackie Andersen gjorde, at han sluttede på 10. pladsen..
-nf
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TØNDER

SKAKKLUB

Bestyrelsen
5346 7225

Formand

Niels Falsig

Kasserer

Jens Carl Pedersen

Juniorleder

Christian Karstensen

Suppleant

Micha Pudlo

Revisor

Nis. P. Jollmann

Spillested:

Klubaften:

Tønder Gymnasium
Astronom Hansensgade 9

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

7472 3216
4017 9757

Tønder Skakklubs Skoleskak:
Tønder Gymnasium
Nordfløjens kælder
Mandage kl. 18:00 – 18:45
(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. 400,kr. 500,kr. 600,kr. 500,-

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

