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En ny sæson – og anderledes!
Så byder vi velkommen til en ny sæson i Tønder Skakklub.
Der vil som vanligt være mange tilbud at vælge iblandt, men mindst 3 af disse
tilbud vil gennemgå markante ændringer. Det uddybes nedenfor.

Tønder Byturnering 2015

starter som sædvanligt den første mandag i
september. Se spilledatoer og tilmeldingsfrist i Skakkalenderen.
Christian Karstensen har lovet at påtage sig det store arbejde, der ligger i at få
turneringen og alle partier med på DSU’s turneringsside.

TønderGrandPrix

begynder allerede på 2. klubaften, dvs mandag den 31.
august. Den afvikles som i de tidligere år, - dermed: Skaktræningen og underholdningen har størst prioritet. Man behøver ikke deltage hver gang.

Holdturneringen 2015-16

bliver anderledes alene derved, at vi nu igen
skal forsøge at spille os tilbage til 2. division med førsteholdet – og denne
gang uden Jens Chr. Lund og Egon Laugesen som faste støtter. Heldigvis har
Kim Homuth meldt sig klar til en ny tørn, mens det i skrivende stund er usikkert,
om Michael Neumann venter et år mere, før han igen sidder ved skakbrættet.
Mesterrækken er blevet stærkere, så nemt bliver det ikke.
Ligesom sidste år dannes holdopstillingen ud fra en afstemning blandt de potentielle spillere.
Andetholdet spiller igen i A-rækken, og så må antallet af holdaktive afgøre, om
vi igen stiller med et tredjehold i B-rækken.
Vi forventer igen at kunne stille med et skoleskakhold i C-rækken.

Grenzturneringen bliver anderledes ved at Flensborg nu er med. Se indbydelse andetsteds. Det er simpelthen en super turnering!

GrenzGrandPrix, der først begynder efter nytår, får også Flensborg med. Se
nærmere i Skakkalenderen.

Efter nytår begynder også vor egen interne Pokalturnering

og som sædvanligt Klubturneringen, men denne bliver nu koordineret, så man kan få ratingtallene justeret.
… … fortsætter side 5
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Skoleskak: Tønder Skakskole fortsætter om mandagen 18.00-18.45, og der
bliver igen skak på flere af områdets folkeskoler – med assistance fra os.

Syrerne. Flere af flygtningene placeret i Tønder Kommune spiller pænt og
ivrigt skak. Vi har forsøgt at gøre opmærksom på vor eksistens.
-nf

Sommerskakken 2015
Sommerskakken er jo en fortrinsvis social aktivitet, der holder lidt liv i klubben
henover sommerpausen. I år blev der programsat 4 forløb, hvoraf de tre første
er afviklet i skrivende stund.

Billedet ovenfor er fra aftenen hos Gunnar Svendsen, hvor der var 10 deltagere,
og herunder ses de 6 kombattanter fra aftenen hos Jens Carl Pedersen .
… … flere billeder side 17 og 18
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Skakklubberne i

Die Schachvereine in

Flensborg
Løgumkloster
Tønder
Leck

Flensburg
Løgumkloster
Tønder
Leck

inviterer til

laden ein zum

6. Grenzturnering 2015-2015
Turneringsform:
Modus:
Betænkningstid:
Bedenkzeit:
Indskud:

Startgeld:
Præmier:
Preisse:

Rating:
Rating:

9 runder, så vidt muligt 10 mands grupper, men gruppeinddeling
og system afhænger af deltagerantal.
9 Runden, möglichst 10er Gruppen, aber Gruppen und System
hängt von der Teilnehmeranzahl ab.
2 timer til de første 40 træk, og 15 min plus opsparet tid til resten.
2h/40 + 15’ Rest
20 euro eller 150 kroner (Skoleelever og studerende 10€ eller 75
kr).
20 Euro oder 150 Kronen (Schüler und Studenten 10€ oder 75 Kr).
1 præmie 100€ eller 750 kr, øvrige præmier bestemmes ved turneringsstart.
1. Preiss 100€ oder 750 Kr, die übrigen Preisse werden beim Turnieranfang festgelegt.
Turneringen bliver ratet efter dansk rating, DWZ og FIDE.
Es erfolgt eine dänische, DWZ und FIDE-Wertung.
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Tilmelding:

Senest tirsdag den 13. oktober til Vagn Lauritzen på tlf 7474 4303 /
2148 2043 eller pr. mail til vagn-lauritzen@mail.tele.dk.
- Kan også foretages on-line på Dansk Skak Unions hjemmeside under TURNERINGER.

Anmeldung:

Spätestens Dienstag, 13. Oktober bei Vagn Lauritzen +45 7474 4303 /
+45 2148 2043 oder vagn-lauritzen@mail.tele.dk.
- Kann auch on-line auf der Home-page von Dansk Skak Union unter TURNERINGER geschehen.

Spilleplan:
Spielplan:

Spillesteder:
Spielorte

Dato / Datum

Spillested / Spielort

20/10

Leck

(Nordfrieslandhalle)

Tid / Uhrzeit
19.00

17/11

Flensburg

(Haus Pniel)

19.00

8/12

Løgumkloster

11/1

(Øster Højst Skole)

19.00

Tønder

(Tønder Gymnasium)

19.00

9/2

Leck

(Nordfrieslandhalle)

19.00

8/3

Flensburg

(Haus Pniel)

19.00

4/4

Tønder

(Tønder Gymnasium)

19.00

3/5

Løgumkloster

(Øster Højst Skole)

19.00

23/5

Tønder

(Tønder Gymnasium)

19.00

Tønder Gymnasium, Astronom Hansensgade 9, DK-6270 Tønder
Haus Pniel, Duburger Straße 81, D- 24939 Flensburg
Nordfrieslandhalle, Am Süderholz 13e, D-25917 Leck
Øster Højst Filialskole, Skolegade 9, DK-6240 Løgumkloster

Alle resultater vil kunne følges på

www.tonder-net.dk/tsk

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllActive
Die Resultate sind unter

www.tonder-net.dk/tsk

http://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllActive
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Skakbræt-sten og Forbrich
Vi plejer jo her i Skaknyt at focusere på begivenheder i den lokale skakverden. Her følger en undtagelse, der knytter skak sammen med historie og
kultur.
Burkhard Forbrich fra Leck fandt under en ferie i Danmark et skakbræt i stenene på en kirke i Salling.

Det undrede ham og gav anledning til fordybelse og overvejelser. Det viser
sig, at skakbræt-stenene findes på mange kirker i Nordjylland og på enkelte
kirker i Tyskland og Polen.
Der findes en hjemmeside om sagen: www.schachbrettsteine.de hvor man
kan læse meget mere om fænomenet, og der findes formentlig andre kilder
også.
I øvrigt har Forbrich netop meldt sig ind i Tønder Skakklub. Han er et ikon lige
syd for grænsen i Schachbezirk Nord (han vil selv bestride det). Han havde en
betydelig andel i MTV Lecks storhedstid, hvor de nåede regionalligaen med
kampe i Berlin og Hamborg, og han har 1975-77 tre gange været i finalen i
den slesvig-holstenske pokalturnering. For tiden brænder han mest for Lecks
seniorhold, der de to sidste år røg ud i semifinalen. Han tager også enkelte
kampe på førstebrættet på Lecks andethold.
nf
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Skakkalenderen
mandag

24. aug

Tønder Skakklubs sæsonstart kl. 19.30: Hyggeskak

mandag

31. aug.

TønderGrandPrix1 kl. 19.30. Tilmelding ved fremmøde
inden 19.20.
Tilmeldingsfrist til Byturneringen.

mandag

7. sept.

Tønder Skakskole starter, 18.00-18.45 på Tønder Gymnasium. Alle mandage pånær i skoleferier.
Tønder Byturnering 1. runde kl 19

mandag

14. sept

Tønder Byturnering 2. runde kl 19

lørdag

19. sept

Skak uden grænser: kl. 11.00. Et skoleskakstævne på den
danske skole i Leck.

søndag

20. sept.

DM i Hurtigskak spilles i Kolding fra kl. 9.30. Se mere i
Skakbladet.

mandag

21. sept.

Tønder Byturnering 3. runde kl. 19

torsdag

24. sept.

Hængepartier i byturneringen
Hyggeskak for de øvrige

lørdag

26. sept.

SGP-1 i Esbjerg kl. 09.30

mandag

28. sept.

Tønder Byturnering 4. runde kl 19

torsdag

1. okt

Hængepartier i byturneringen
For de øvrige: Teori kl. 19.15-20.15, derefter hyggeskak

mandag

5. okt.

Tønder Byturnering 5. runde kl 19

mandag

12. okt.

TønderGrandPrix2 kl. 19.30. Tilmelding ved fremmøde
inden 19.20.

lørdag

17. okt.

SGP-2 i Haderslev kl. 09.30

mandag

19. okt.

Muligvis holdkampe i sekundarækkerne

tirsdag

20. okt.

Grenzturneringen-1 kl. 19.15 i Leck. Lodtrækning til 1. runde kl. 19.00.
Tilmelding senest tirsdag den 13. okt. til Vagn Lauritzen på
74744303.

søndag

25. okt.

Holdkamp for Tønder-1
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Skakkalenderen
mandag

26. okt.

Muligvis holdkampe i sekundarækkerne

tirsdag

27. okt.

Kommunemesterskabet i skoleskak 3.-4. klasse kl. 09.3013.00 i Tønderhallerne. Der forventes op mod 500 deltagere.

mandag

2. nov.

Tønder Byturnering 6. runde kl 19

torsdag

5. nov

Hængepartier i byturneringen
For de øvrige: Teori kl. 19.15-20.15, derefter hyggeskak

søndag

8. nov

Holdkamp for Tønder-1

mandag

9. nov

Muligvis holdkampe i sekundarækkerne

lørdag

14. nov.

SGP-3 i Fredericia kl. 09.30

mandag

16. nov

Tønder Byturnering 7. runde kl 19

tirsdag

17. nov.

Grenzturneringen-2 2. runde kl. 19.15 i Flensborg.

søndag

22. nov.

Holdkamp for Tønder-1

mandag

23. nov.

Muligvis holdkampe i sekundarækkerne

mandag

30. nov.

Teori kl. 19.15-20.15, derefter hyggeskak

mandag

7. dec.

Tønder Skakklubs lynmesterskab 2015 kl. 19.30. Tilmelding ved fremmøde inden 19.20

tirsdag

8. dec.

Grenzturneringen 3. runde kl. 19.15 i Løgumkloster

søndag

13. dec.

Holdkamp for Tønder-1

mandag

14. dec.

Muligvis holdkampe i sekundarækkerne

mandag

21. dec

Julefrokost kl. 18 i klublokalet. Tilmelding til Jens Carl
Pedersen senest torsdag den 18. dec.

søndag

27. dec.

SGP-4 i Vojens kl 09.30

mandag

28. dec.

Ingen skak i klublokalet.

For ændringer og yderligere aktiviteter, se hjemmesiden:
http://www.tonder-net.dk/tsk/
11

12

Grenzturneringen 25.3.2015
Hvid: Michel Langner, Flensburg
Sort: Eivind Palm, Tønder

1. e4, c5 2. Sf3, Sf6 3. Sc3, e6 4. d4,
d5 (cxd4 er stærkere i flg. Computeren) 5. Lg5, dxe4 6. Sxe4, Sbd7 7.
dxc5 Da5+ 8. Ld2, Dc7 9. Sd6+, Ld6
10. cxd6 Dxd6 11. Lc3, Dxd1+ 12.
Txd1, 0-0 13. Lb5, a6 14. Lxd7, Sxd7
15. 0-0, Sb6 (..b5!) 16. Se5, f6 17.
La5, Sd5 18. Sd3, b6 19. c4, bxa5 20.
cxd5, exd5 (først her tipper partiet
over lige til spil)

Txc2,dxc2 51. Tc1? (51. Th6+, Ke7 52.
Tc6 taber!!!) 51. … Tc5 52. Ke2,

21. Sf4, Tb8 22. Td2, d4 23. Te1, Td8
24. f3, g5 25. Sh5, Kf7 26. Sg3 Tb5
(bedre …Le6)27. Tc1, Te5, 28. Se4,
Lf5 29. Tc7+, Kg6 (… Te7) 30. Sg3, d3
31 Tc6, h5 32. Txa6, Tc5 33 Sxf5,
Kxf5 34. Kf2, h4 (34.. Ke5 35.Ke3,
Tcd5 36. Tc6, f5 37. g3, f4+) 35. g3,
hxg3+ 36. hxg3, Tcd5 37. Tb6, Th8
38. Kg2, Ke5 39. Tb3, Thd8 40. Kf2,
f5 41. Ta3, f4 42. Ta4, Tc8 (42..Th8
er nok bedre) 43. Te4+, Kf5 44. g4+,
Kf6 45. b3, Tc2 46. Ke1, Tc1 47. Kf2,
Tc3 48. Te1, Te5 49. Th1, Tc2 50.

(diagramstillingen)

52. Ke5?? (Lige til Spinatbedet! 52.
…Tc3 53. Kd2, Txf3 54. Txc2, Tf2+ 55.
Kd3, Txc2, Ke5 56. Kxc2, Ke5 57. Kd2,
Ke4 58. Ke2, Kd4 vinder stille og roligt) 53. Kd3 remis modtaget (Td5+
54. Kxc2, Tc5+ 55. Kd2, txc1 56. Kxc1,
Kd4 57. Kd2)
- Eivind Palm

13

14

Klubturneringen
Tønder Skakklubs klubturnering ligger jo altid om foråret, og i de senere år
oftest tilrettelagt som næsten hurtigskak og ofte dobbeltrundet.
I 2014-udgaven sluttede det med ligestilling mellem tre spillere, og de valgte
omkamp til afgørelse af klubmesterskabet.

Her er de 3 spillere: Eivind Palm, Christian Karstensen og Jørn Lassen, efter at
omkampen havde fundet sted med Christian som vinder.
2015-udgaven endte også med omkamp, denne gang mellem Helge Andersen
og igen Christian Karstensen. Det var egentlig planlagt, at omkampen skulle
spilles på første klubaften i denne nye sæson, men sygdom i Helges familie har
ført til, at den først spilles på et senere tidspunkt.
2016-udgaven, som starter i januar bliver anderledes. På generalforsamlingen i
maj besluttedes det, at den fremover skal være en koordineret EMT, dvs ratet
og underlagt de regler, der gælder for koordinerede turneringen.
Det koster lidt, idet klubben skal aflevere et beløb pr deltager til DSU, - så enten hæver vi indskuddet pr spiller, eller også må man acceptere endnu mere
beskedne præmier.
Beslutningen herom er ikke truffet endnu, men det vil ske, inden den starter.
nf
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Klubturneringen 2015
Af Helge Andersen

Klubturneringen er en unormal turnering med 45 minutters partier – og 2
partier mod samme modstander hver
aften. Den korte tid giver selvfølgelig
nogle overseelser, og jeg når sjældent
at notere hele partiet.

Sort trækker:

Jeg aftalte 2 gange 1-1 under turneringen. Det er ellers noget, som jeg er
meget imod, men da min mor blev
syg og døde under turneringen, havde
jeg hverken tid eller kræfter til at fuldføre. Den ene aftale var mod Christian, som jeg kommer til at møde i omkampen om titlen.

Martin Lorenzen spillede godt, men
et par små kombinationer afgjorde
partiet. Han har hvid i partiet:
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 e5 5.¤f3 ¥b4+ 6.¥d2
£e7 7.¤c3 ¤f6 8.¥d3 ¥xc3
9.¥xc3 d5 10.£e2 d4 11.¥d2 0–0
12.c3 ¥g4 13.h3 ¥xf3 14.£xf3
¦fd8 15.£g3 ¦ac8 16.0–0 dxc3
17.¥xc3 ¤d4 18.¦fd1? Tillader en
lille kombi, som vinder en bonde.
¤xe4! 19.£e3 [19.¥xe4?? ¤e2+
20.¢h2
¤xg3–+]
19...¤xc3

15. -, Dxb2 16. Dxb2, Sd3+ 17. Ke2,
Sxb2 18. Tb1, Sc4 19. Txb7, Sxe5.
Han blev senere nødt til at ofre en
kvalitet på d6, så jeg vandt partiet.

Jens Carl har sort – jeg havde spillet
en hidsig variant i Caro-Kann, men
syntes jeg stod godt, men Jens Carl
har en kombi, som ingen af os ser.
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¤f3+! 24.gxf3 £g5+ 25.¢h2
¦xc1? [25...£f4+ 26.¢g2 ¦xc1 Nu
kan hvid ikke slå på e5.] 26.£xe5!
£f6 27.£d5+ £f7 28.¥xf5 £xd5
29.¦xd5 ¦1c5?? Fra et klart vundet slutspil til et svært slutspil.
30.¥xc8 ¦xc8 Jeg fik ikke noteret
resten, men vandt slutspillet.
30...¦xd5??
31.¥e6+
¢f8
32.¥xd5+- 0–1

Mere sommerskak 2015

På hjemmesiden vil man i løbet af et par uger kunne
se billeder fra alle 4 aftener.
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… … fortsat fra side 5

Adis Heremic, Eivind Palm og Nis H. Madsen vandt hver
sin ratinggruppe ved den sammenlagte tælling efter afslutningen på GrenzGrandPrix.

Asger Olesen, Gunnar Svendsen og Harald Eis var på de
tre nederste brætter i kamp i Kolding på Tønders førstehold i 2. division.
18

Tilbageblik………….…..

Skaknyt 52
oktober

1990

på gamle Skaknyt og tiden dengang
Skaknyt 52 udkom lidt forsinket, en måned inde i den nye sæson 1990-91. Til gengæld kunne man så få opstarten med. Bladet bestod af 16 sider, hvoraf flere var
nedfotograferede.
Medlemstallet var vokset til 47,hvoraf rigtig mange var unge. Der blev lovet både
medlemsliste og ratingliste i det følgende nummer.
Byturneringen 1990 var 3 runder fremme og Uffe Leisner indledte referatet således: ”Dramatik, nervøse håndbevægelser, svedige pander, overraskende resultater
og flot angrebsskak er den rette betegnelse for den igangværende kamp om b ymesterskabet”. I spidsen for mesterskabsklassen lå Jens Chr. Lund og Uffe Leisner med
hver 2½ points, mens den forsvarende bymester, Ole Bo Andersen, lå lige efter med
2 points. I den næsteøverste gruppe lå Rene Ratchke og Gonde Hansen i front, begge med 2½, og den nederste gruppe førtes af Niels Søndergård og Niels S Nielsen,
begge med 3 points.
Holdturneringen 1990-91 stod for døren, og den tegnede på forhånd meget
spændende. Førsteholdet, der skulle spille i 3. division, havde gennemgået et generationsskifte, og halvdelen var unge: Jens Chr. Lund, Ole Bo Andersen, Egon Laugesen, Uffe Leisner, Arne Matthiesen, Asger Olesen, Jan Christensen, Martin Matthiesen og Jesper Mørch Lauritsen.
Veteranerne Kaj Elkjær Larsen og Niels Falsig var rykket ned på andetholdet, der
skulle spille i mesterrækken. På holdet her var også Jens Carl Pedersen, Jørn Lassen
og Gonde Hansen.
Herudover stillede klubben med yderligere 3 hold.
Ungdommen havde været aktiv i sommerferien. Arne Matthiesen havde deltaget
på det danske kadet-landshold i Berlin, og Martin Matthiesen og Jesper Lauritsen
havde begge været på skaksommerlejr i Tjele. De havde også alle deltaget i Lurturneringen i Brøruo i starten af august.
De spiller i øvrigt i dag alle 3 på hold i den danske Skakliga.
Simultan. Stormester Curt Hansen havde spillet simultan mod 33 spillere, heraf
30 fra klubben. Det blev en hård aften, hvor simultandysten varede fra 20.30 til
02.00. Curt vandt 27½-5½. Remis mod Arne Matthiesen og nederlag mod Niels Falsig, Hanne Falsig, Egon Laugesen og remis mod Lund og Gonde Hansen. Forløbet
var måske anelse unfair, fordi hans modstandere fik lov til at snakke sammen og
give hinanden gode råd undervejs.
-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

7472 3216
4017 9757

Spillested:

Klubaften:

Tønder Gymnasium
Astronom Hansensgade 9
6270 Tønder

Perioden august til maj:
– Mandage fra kl. 19:00
– Turneringspartier starter kl. 19:30

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

