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Et forår med ”ups and downs” 

 

Der er sket en del siden sidste Skaknyt udkom. Et kort resume følger her: 

Holdturneringen er afslu�et. Førsteholet i 2. division fik en usædvanligt dårlig turne-
ring. Lund  på førstebræ�et stoppede e"er 1. runde,  og der var mange andre a%ud. 
Flere gange manglede vi 3 af de 4 øverste på styrkelisten og vi indkasserede store klø og 
slu�ede på nedrykningsplads. Så næste år spiller holdet i Mester-1, som nu også er en 
ganske a�rak*v række. 

Chris*an fortæller lidt mere om divisionsholdets kollaps andetsteds 

Andetholdet slu�ede midt i A-rækken, men også de�e hold var stærkt a%uds-ramt, og 
der var forskellig ops*lling hver gang. 

Tredjeholdet blev sidst, helt som ventet, men det formåede dog at bide fra sig flere 
gange. 

Skoleskakholdet fik en flyvende start og førte e"er første halvdel var spillet, men så 
gik holdet ned og slu�ede nede i rækken, men de 4 juniorer skal have megen ros for 
deres indsats: Adis Heremic, Sejer Skov, Erik Mackewietz  og Lise Bønning.   

TønderGrandPrix serien er afslu�et for denne gang. Chris an Karsten- sen vandt sam-
menlagt, og Adis Heremic  blev den bedste med lav ra*ng,  14 spillere har været med i 
en runde eller flere. 

GrenzGrandPrix har ind*l nu samlet 13 deltagere, heraf  7 fra Tønder, men der er også 
kun spillet 3 afdelinger. Der kommer nok flere med.  Det ser ud *l at den øverste ra*ng-
gruppe vindes af enten Eivind Palm eller Chris an Karstensen. De to andre præmiegrup-
per er aldeles uklare. 

Grenzturneringen mangler  en runde, der spilles den 27. april.  Der er flo�e 22 delta-
gere i denne koordinerede turnering, og det er  både spændende og hyggeligt.  

Der spilles i to ra*ngbestemte grupper. Den øverste har allerede  en vinder i Bjarne 
Light, Bargteheide. Kampen om andenpladsen  står mellem Stephan Millgramm, Flens-
borg, og Niels Falsig.  

Chris an Karstensen og Eivind Palm er desværre hægtet af. Den nederste  ra*ngruppe 
vindes af enten Harald Eis, Leck, Sco� W Jjensen, Løgumkloster eller Vagn Lauritzen, 
Løgumkloster. De har alle 4½ points.  
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Billedet er fra en runde i Leck. I mid-
ten sidder Bjarne Light mellem Gun-

nar Svendsen og Edlef Bucka-Lassen 
og vinder over Stephan Millgramm. 

Klubturneringen 2015  er netop af-
slu�et – og dog!  Det blev *l et tæt 
opløb, hvor Chris an Karstensen og 
Helge Andersen slu�ede side om side 
på 11 points ud af 14, med Jørn Las-

sen på 10½ og Kaj Elkjær Larsen på  
10 pts. 

Årets klubmester skal altså findes ved 
omkamp mellem Helge og Chris*an. 

I præmiegruppe 2 blev Adis Hemeric bedst med 7 points foran Mar n Loren-zen med 
6½  og Edlef Bucka-Lassen  med 6 points.  Præmieoverrækkelser vil ske på generalfor-
samlingen. 

Den sønderjyske pokalturnering er  afviklet i Tønder, når de�e læses, men med sva-
gere *lslutning end *dligere. 

Tønder Skakklubs pokalturnering er fremme ved finalen, der står mellem Eivind Palm 

og Niels Falsig  som i semifinalerne klarede sig mod henholdsvis Chris an Karstensen  
og Gunnar Svendsen. Kampen spilles torsdag den 30. april, og par*et vil blive gennem-
gået bage"er. 

SydGrandPrix har i denne sæson ha" deltagelse af 6 spillere fra Tønder. Der resterer i 
skrivende stund finalestævnet i Bov den 25. april. Eivind Palm og Adis Heremic er rime-
ligt sikre på at få en samlet andenplads hver i henholdsvis 1. klasse og skoleskakklassen.  

DM2015  er spillet i påsken i Svendborg. Chris an Karstensen var med i en G7-gruppe 
som næsthøjest ratede deltager. Det er ikke nemt at leve op *l den forventede score 
så, men det gjorde Chris*an fint. Med en flot slutspurt på 3 gevinster i rap nåede ham 
op på 5½ points og fik turneringssejren.  

I den øverste klasse, Landsholdsklassen, var vort *dligere medlem Curt Hansen med 
igen e"er 7 års turneringspause, og mange var spændt på, hvor rusten Curt må�e væ-
re.  Men det blev *l en pæn andenplads, hvor Danmarksmesteren først blev udpeget i 
sidste rundes finale-opgør: Curt Hansen -Sune Berg Hansen.    Det lykkedes Sune at 
holde remis ved trækgentagelse og dermed bevare sit forspring på ½ point.  

I klassen lige under, Kandidatklassen, deltog  Mar*n Ma�hiesen, et andet *dligere 
medlem. Han opnåede 5 af 7 points, et flot resultat, der næsten rakte *l en plads i det 
fornemste selskab næste år.        -nf 
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Tønder førsteholds sæson 2014/15. 

af Chr. Karstensen 

 

Førsteholdet var på forhånd spået en bundplacering, men vi havde dog realis*ske chan-

cer for at få den sje�eplads, der gav en play off kamp om forblivelse i divisionen. Hele 

sæsonen viste sig dog at forløbe lidt anderledes end vi har været vant *l i de sidste par 

år. For det første havde vi mange a%ud hvilket vi ikke plejer at have, og for det andet 

mistede vi Jens Chris*an Lund e"er første spillerunde. Spillerne gjorde e"er min over-

bevisning hvad de kunne, og flere debutanter fik lov at prøve kræ"er med divisionen. 

Holdet præsterede en hel del under forventet, og Tønders førstehold må�e endda 

slu�e sæsonen helt uden match point. Uden at vinde eller spille en eneste match uaf-

gjort kan man naturligvis ikke regne med at undgå nedrykning. Specielt de 2 matcher 

mod Bov 2 og Evans 3 skulle på papiret vindes, men vi tabte altså begge. I de syv mat-

cher havde vi sammenlagt en forventet score på 19,36 point og scorede kun 16½. Den 

forventede score havde dog ikke været nok *l overlevelse da Bovs andethold scorede 

21½ point og dermed tog sje�e pladsen og muligheden for en play off kamp. Enkelte 

spillere scorede dog over forventet og specielt Eivind Palm kunne sæ�e en del ra*ng 

point ind på kontoen medens der var andre der må�e afgive mange ra*ng point.  

I toppen af rækken startede Haderslev meget stærkt med at slå oprykningsfavori�en 

fra Springeren med 5½-2½ og vandt dere"er resten af deres kampe og slu�ede med 

maximum match point 14. Det skulle vise sig at blive vig*gt da Springeren i sidste runde 

indhentede Haderslev på brætpoint. Da begge hold altså slu�ede på 39½ point blev 

match pointene afgørende, og Haderslev rykkede så op i 1. division. Tillykke *l Hader-

slev. En af de kampe hvor vi var hårdt ramt af a%ud var i anden runde mod Springeren. 

Jeg selv var rykket op på førstebræ�et og skulle dermed møde 2. divisions stærkeste 

spiller, nemlig IM A*lla Gergacz som spiller for Springeren. Min forberedelse bestod i at 

klikke mig igennem hans par*er på chessbase, og jeg kunne konstatere at han mod 1. 

e4 spiller alt muligt så jeg forberedte ikke noget specifikt. At jeg ikke forberedte mig 

synderligt fik dog ingen konsekvenser idet A*lla, der havde sort, spillede fransk hvilket 

han ifølge databasen aldrig havde gjort før. Det er al*d sjovt at møde stærke spillere, 

og de�e var mit tredje møde med en interna*onal mester i et seriøst par*. Det var et af 

sæsonens lyspunkter og det er det par* jeg kommenterer på side 11.    
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Generalforsamling i Tønder Skakklub  

mandag den 4. maj 2015 kl. 19.30 

Der indkaldes hermed �l 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. Fastsæ'else af kon�ngent samt 
  kørsels�lskud og turneringsindskud 

 5. Indkomne forslag 

  - skri*ligt �l formanden senest den 2. maj 
 6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor 
 7. Tønder Skakskole 

 8. Turneringer  og  ak�viteter 
 9. Skaknyt og hjemmesiden 

 10. Eventuelt 
      Bestyrelsen 

 

Bemærkninger �l dagsordenen: 

Ad 5.: Forslag, der ikke ligger inden for dagsordenens punkter, og som 
ønskes �l afstemning, skal afleveres skri*ligt (gerne via mail) �l 
formanden senest den 2. maj. 

Ad 7: Det har ikke været nogen succes at fly'e skakskolen, så den fore-
går på Tønder Gymnasium  kl 18 om mandagen. Hvad gør vi for 
at puste mere liv i den? Specielt er ak�vitetsforslag velkomne. 

I øvrigt: Det forventes, at bestyrelsens forslag �l kon�ngentstørrelse og 
kør-selsgodtgørelse vil være fastholdelse af de eksisterende be-
løb. 

Vi håber på god opslutning �l arrangementet. Vi vil gerne høre din stemme.  nf 
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Skakkalenderen 

mandag 20. april Tønder Skakskole 18.00-18.45 på Tønder Gymnasium.  

Sidste gang i de'e forår. 

GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder.  

- Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

lørdag 25. april SGP i Bov 09.30 

mandag 27. april Grenzturneringen 7. runde kl. 19.00 i Tønder 

Sønderjysk EMT 2015 starter i Vojens. Der spilles 6 

mandage og en lørdag.  

- Tilmelding senest 17. april �l Karl Posselt på tlf 

74543423. 

torsdag 30. april Pokalturneringen. Finale. 

For de øvrige: Teori og hyggeskak. Fly�es måske 

mandag   4. maj Generalforsamling kl. 19.30 

mandag 11. maj GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder.  

- Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

mandag 18. maj Sæsonafslutning i klublokalet.  

Hyggeskak og oprydning. 

�rsdag 26. maj GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Løgumkloster.  

- Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

�rsdag   2. juni GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck.  

- Tilmelding ved fremmøde senest 19.10. 

 

Sommerpause 

Hold øje med sommerskakak�viteter på hjemmesiden! 

mandag 24. august Sæsonstart kl. 19 

Hyggeskak. 

mandag 31. august TønderGrandPrix 1.  

- Tilmelding ved fremmøde inden 19.20. 
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Chr. Karstensen 1938 (Tønder) vs IM A�lla Gergacz 2363 (Springeren) 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.f4 c5 6.Nf3 Nc6 7.Ne2? [7.Be3 er det bedste 

træk.] 

7...b5 8.c3 b4 9.Ng3 Qb6 10.Be3 bxc3 11.bxc3 cxd4 12.Bxd4 Qa5 [Der er allerede her 

lille fordel for sort.] 

13.Qd2 Nc5 14.Rb1 Ba6 15.Bxa6 Qxa6 16.Bxc5? [Bedre var De2.] 

16...Bxc5 17.Nd4 0–0 18.Nge2 Na5 19.0–0 Nc4 20.Qd3 Qxa2 21.Kh1 Qd2 22.Qg3 [Det 

går naturligvis ikke at by�e dronninger.] 

22...Ne3 23.Rf3! Bxd4 24.Nxd4 Rab8 25.Rg1!   Det eneste træk der ikke taber. Nu siger 

min computer en ½ bondes fordel *l 

sort. A*lla sagde e"er par*et at han 

havde overset Tg1.  

 

(Se diagram) 

 

25...Qxc3? [Eneste træk der behol-

der en sort fordel er Sc4, men så 

skal man regne med at hvid spiller 

f5 og alt er uklart. Spiller sort ...25. 

Sf5 så fanges den sorte dronning 

med 26.Sxf5, exf5. 27. Tf2! Nu taber 

sort sin springer forceret, men har 

to fribønder for den.] 

26.Ne2 Qb2 27.Rxe3 d4 28.Re4 Rb3 29.Qg4 Rb4 30.Ng3 d3 31.Nh5 g6 32.Re3 [32.Rxb4 

Qxb4 33.Nf6+ Kg7 34.Qh3 h5 35.Qxd3 Qxf4] 

32...Qd4 33.Rh3? [33.Nf6+ Kg7 34.Qh4 Rh8 35.Nh5+ Kf8 36.Re4!] 

33...R48 34.Nf6+ Kf8 35.Nxh7+ Ke8 36.Nf6+ Kd8 37.Rh8+ Kc7 38.Rxb8 [Bedre var Th7 

men hvid står stadig *l gevinst.] 

38...Kxb8 39.Qf3 a5 40.Qc6? [Det ser farligt ud for sort, men redder fak*sk remis hvis 

han spiller 40...d2.] 

40...Rb7? [Hvid står nu klart *l gevinst. Det skal siges at der var en smule *dnød op *l 

træk 40.] 

41.Rd1 Ka7 42.Ne4 Rb2 43.Nd6 Qd5 44.Qxd5 exd5 45.Kg1 d2 46.Nxf7 Kb6 47.Kf1 a4 
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48.e6 Kc7 49.Ne5 Kd6 50.Nd3 Rc2 51.Ke2 a3 52.Nb4 Rb2 53.e7! Kxe7 54.Nxd5+ Ke6 

55.Nc3 a2 56.g4? [56.Ra1 Rc2 57.Nxa2 d1Q+ 58.Kxd1 Rxg2 59.Nc1!! Det var de�e træk 

jeg ikke så da jeg spillede g4.] 

56...Rc2 57.Nxa2 Rxa2 58.Rxd2 Ra3 59.Kf2 Kf7 60.Re2 Rh3 61.Kg2 Rb3 62.Rf2 Kf6 

63.Rf3 Rb1 64.h4 Ra1 65.Rb3 Ra6 66.Kg3 Ra1 67.g5+ Kf7 68.Kg4 Rg1+ 69.Rg3 Rh1 

70.Rh3 Rg1+ 71.Kf3 Rf1+ 72.Kg3 Rg1+ 73.Kf2 Rg4 74.Kf3 Rg1 75.h5 Rf1+ 76.Kg3 gxh5 

77.Rxh5 [Her fra burde det være nemt vundet, men der var to *ng der gjorde at det 

ikke var trivielt. For det første var vi næsten nede på de +30 sekunder pr. træk. For det 

andet står der IM foran modstanderens navn og så er det ikke slut før der ingen tricks 

er *lbage i s*llingen, som en af A*llas holdkammerater fortalte mig.] 

77...Rg1+ 78.Kf3 Kg7 79.Rh2 Rf1+ 80.Kg4 Ra1 81.Rf2 Ra5 82.f5 Ra1 83.f6+ Kf7 84.Rf4?? 

[84.g6+ og hvid vinder nemt da den ikke kan slås.] 

84...Rg1+ 85.Kf5 Rg2 86.Ra4 Rf2+ 87.Kg4 Rg2+ 88.Kh4 Kg6 89.Ra7?? [89.Ra8 og hvid 

vinder.] 

89...Rg4+!! [Tårnet kan ikke slås da der så er en pat på bræ�et jeg ikke har set før. 

Slår hvid ikke tårnet mistes begge bønder derfor enedes vi nu om remis.] 

 

 

 

Resultatmæssigt var remis mod en interna*onal mester naturligvis fantas*sk, men når 

man står så klart *l gevinst som jeg gjorde i slutspillet er det selvfølgeligt ærgerligt at 

man ikke fik hele pointet. At jeg så stod *l tab e"er åbningen er en hel anden sag. Næ-

ste sæson hedder det så Mesterrække 1 og det har vi prøvet før. Det er vel realis*sk at 

gå e"er en placering i øverste halvdel, men med flere førstholdsspilleres farvel *l hol-

det bliver en oprykning *l divisionen nok en udfordring. Jeg glæder mig *l denne udfor-

dring, og *l at møde nye hold e"er sommerferien.  

 

Tak for denne sæson.  
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Skoleskak 
 

Tønder Skakskole  blev ved starten *l denne sæson fly�et både i *d og sted, lidt 
tvunget pga den nye skolereform. Det har ikke været nogen succes. Deltagertallet er 
halveret, idet der kun har være 3-5 elever de fleste gange.   

Skak i lek6ecafeen:  Både på Tønder Grundskole og på Digeskolen har folk fra Tøn-
der Skakklub stået for en *mes skak hver uge. Begge steder bliver der i løbet af de 
næste uger udpeget en forårsmester. 

Vesteregnens skoleskakmesterskaber   blev spillet i Tønder for anden gang i nyere 
*d. Der var færre deltagere i år, men de 10 medvirkende fik en dag med masser af 
skak i en hyggelig atmosfære. Der blev igen spillet i klasserne øvede, lidt øvede og 
begyndere.  

 

På billedet ses de tre pokalvindere: 

 

 

 

Fra venstre Adis  Hermerec  
i gruppen Øvede. 

I midten Holger E  Hansen  
fra gruppen  Begyndere. 

Til højre Alexander Hü-mann  

fra gruppen  Lidt Øvede.  

 

 

 

Lecker Frühling   var en skoleskakturnering i Leck.   Der var  27 deltagere, hvoraf  4 
fra Tønder. De klarede sig fint. Der var dog kun pokal *l Adis Heremic for at vinde 
U14, mens Alexander Hü-mann, Lukas Ry Michelsen og Erik Mackewietz må�e nøjes 
med at have ha" en spændende og hyggelig dag. 

Skolernes skakdag er blevet en succes landet over. På Tønderegnen  var der stor 
ak*vitet gennem mange dage på Tønder Grundskole, og der var også gang i den på 
selve dagen på Digeskolen i Højer. Det forlyder, at dagen også blev gennemført i 
Agerskov.  
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Tilbageblik………….…..       

på gamle Skaknyt og �den dengang 

Skaknyt 51 bestod af 24 sider og var et optaktsnummer for den e*erfølgende 
sæson 1990-91, men med en del opsamling fra foråret.  

Generalforsamlingen 1990 blev refereret af Uffe Leisner, der bragte udpluk fra 
en ”livlig og he*ig diskussion”. Et hovedpunkt var de to store årlige turne-

ringer, hvor det beslu'edes at de begge fortsat skal være ratede, men måske 
med en to-deling af klubturneringen eller ski*e �l nordisk system i stedet for 
monrad. Kon�ngentet var dengang 300kr for seniorer og 150 for juniorer og 
pensionister. Det blev offentliggjort ved formand Nis P Jollmann, at vi skulle 
aColde DM i påsken 1993. 

På bestyrelsessiden skete der ændringer. Klubbens mangeårige og dyg�ge kas-
serer, Chr. Lassen, ønskede sig fritaget, og Egon Laugesen ville ikke være sekre-
tær mere og i stedet hellige sig det familiære liv.  Formand Jollmann overtog så 
jobbet som kasserer, og på formandsposten indtrådte (igen) Niels Falsig. De 
øvrige i bestyrelsen: Jens Chr. Lund, Ole Bo Andersen, Uffe Leisner, Arne Ma'hi-
esen og Niels Søndergård.  

En navneside  fortalte, at en række talenter var på vej væk. Morten Sørensen 
og Thomas Andersen e*er studentereksamen, hvor Morten valgte DTU og Tho-
mas udlandet. Peter Lauersen fly'ede �l Sønderborg, hvor han var optaget på 
datama�keruddannelsen. En enkelt kom �lbage, Mar�n Ma'hiesen, der havde 
været på e*erskole, men nu skulle starte i 1.g. – Asger Olesen havde påtaget sig 
hvervet som turneringsleder for holdturneringen i Sønderjylland.  

Par#er:  Der var imponerende mange par�er i de'e nummer, flest fra divisi-
onsturneringen, men også fra Århus Sommerskak og Midt-bornholms EMT, hvor 
klubben havde været repræsenteret. 

Skoleskak:  Man opstartede forsøgsvis undervisning hver anden torsdag fra kl. 
18.30 i klublokalet, der dengang var i Omsorgscentret, det nuværende senior-
center på Ribe Landevej. Ole Bo Andersen havde påtaget sig hvervet med at 
undervise. 

Medlemslisten august 1990  var med i de'e nummer: 40 medlemmer i alt, 
hvoraf 10 endnu er i klubben, enten som DSU-medlemmer eller lokale med-

lemmer.           -nf 

Skaknyt  51    
sommer   1990 
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Spillested: 

Tønder Gymnasium  
Astronom Hansensgade 9 

Klubaften: 

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

Tønder Skakklubs Skoleskak: 

Tønder Gymnasium 

Nordfløjens kælder 

Mandage kl. 18:00 – 18:45 

(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 

  Juniorleder 

  Suppleant 

  Revisor 

 

 

Niels Falsig  

Jens Carl Pedersen  

Christian Karstensen  

Micha Pudlo 

Nis. P. Jollmann 

 

 

5346 7225  

7472 3216  

4017 9757  

 

 

 

 

 


