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Midtvejs, vistnok …
Her følger hovedtrækkene i en lille opsamling af hvad, der er sket siden sidste Skaknyt.
Der er jo meget mere på hjemmesiden.
Byturneringen 2015 er afsluet – næsten! I mesterskabsklassen sluede Helge Andersen og Chrisan Karstensen side om side på en delt førsteplads med 5½ points, - og så
siger reglerne, at der skal omkamp $l at at placere by-mester$tlen. De blev i øvrigt
fulgt pænt $l dørs af Jørn Lassen med 4½ og Eivind Palm med 4 points.
Basisrækken gav også liges$lling, da både Adis Heremic og Løgumklosters Nis H. Madsen opnåede 6 points. Nærmeste forfølger var Jens P. Jensen fra Løgumkloster med 4
points.
Et enkelt par$ fra turneringen kan ﬁndes længere fremme i bladet, og 26 par$er fra
turneringen kan ﬁndes på DSU’s hjemmeside under turneringsarkiv. Nogle billeder vil
kunne ﬁndes på vor egen hjemmeside.
Holdturneringen 2015-16 er 4 runder fremme. Førsteholdet er jo nede i Mesterrække 1, men modsat vore $dligere ophold der satser vi ikke på hur$g $lbagevenden $l
divisionsturneringen. Vi er da også langt derfra! Resultater ind$l nu: Varde-Tønder 2-6,
Evans3-Tønder 4-4, Tønder-Esbjerg2 3½-4½ og Tønder-Haderslev2 2½-5½.
Andetholdet har vi selv rykket ned i B-rækken, og her er det gået således:
Tønder2-Løgumkloster 1-3, Vojens2-Tønder2 1½-2½, Bov3-Tønder2 1½-2½ og Tønder2
-Løgumkloster 1½-2½. Altså jævnbyrdige resultater.
Grenzturneringen 2015-16. Her er der afviklet 4 af de i alt 9 runder.
Der er 22 deltagere fordelt på to grupper. I den øverste har skæbnen villet det sådan, at
de tre højestratede ved turneringens start var Chrisan Karstensen, Niels Falsig og
Eivind Palm, men jævnbyrdigheden er stor. Der har ind$l nu været en høj remis-rate
e<er lange kamppar$er. Chris$an fører med 3 points og må betegnes som favorit $l at
vinde turneringen.
I basisrækken er Gunnar Svendsen, Adis Heremic og Carl V Møller med, og også her går
det fornu<igt. Sco W Jensen, Løgumkloster, er nok favorit $l
at vinde rækken.
Turneringsleder Vagn Lauritzen har påtaget sig besværet med at indtaste alle par$er, så
de kan ﬁndes på DSU’s hjemmeside under Aktuelle turneringer.
SydGrandPrix har ha< 4 spillere med fra Tønder, men ind$l videre uden den store
succes. -nf
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Generalforsamling i Tønder Skakklub
mandag den 22. febr. 2016 kl. 19.30
Der indkaldes hermed $l ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub. Datoen er
ﬂyet i henhold $l beslutningen lige før jul.
Stedet er vort spillelokale på Tønder
Gymnasium.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Fastsæ(else af kon*ngent samt
kørsels*lskud og turneringsindskud
Indkomne forslag
- skri,ligt *l formanden senest den 14. maj
Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
Tønder Skakskole
Turneringer og ak*viteter
Skaknyt og hjemmesiden
Eventuelt
Bestyrelsen

Bemærkninger $l dagsordenen:
Ad 3:

Det er her begrundelsen ligger for dee nye $dpunkt for vore generalforsamlinger. Mere herom fra JCP på selve forsamlingen.

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:

Der er ﬁnt gang i Skakskolen nu.
Skal vi lave $ltag over for de mange uledsagede ﬂygningebørn, der nu placeres i Tønder? Svaret er formentlig ja, så det primært drejer sig om hvordan
og hvornår – og med hvem som hjælpere.
Må et $ltag have omkostninger for klubben?

I øvrigt:

Det forventes, at bestyrelsens forslag $l kon$ngentstørrelse og kørselsgodtgørelse vil være fastholdelse af de eksisterende beløb.
nf

Vi håber på god opslutning $l arrangementet. Vi vil gerne høre din røst.
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Holdskak
Eivind fortalte bage<er, at han her anså
s$llingen for vundet. Han har lagt en plan,
som han følger resten af par$et. 28.d2
&f7 29.&f1 &e6 30.&e2 b7 31.&d3
c5+ 32.&c3 Hvids s$lling er passiv han skal hele $den passe på bonden på
b3.Sort spiller ak$vt. 32...g5 33.f3 h5
34.e4 f4 35.h3 Hvid forsøger at blokere
s$llingen. Læg mærke $l hvor få felter
hans hest har. 35...&f6 36.f1 g4
37.hxg4 hxg4 38.h2 gxf3 39.gxf3 &
e6 40.g4 &d6 41.b4 axb4+ 42.&xb4
c6 43.a5 bxa5+ 44.&xa5 d3 45.&b6
c5

Søndag den 25. oktober var førsteholdet i
Varde. Varde var svage favorier, men vi
vandt alligevel 6-2. En rig$g god start på
holdturneringen. Et af par$erne forløb
således:
Steen Kristensen
Eivind Palm
1.c4 e6 2.c3 f5 3.d4 f6 4.f3 b4
5.d2 0-0 6.e3 b6 7.e2 b7 8.0-0
xc3 9.xc3 e4 10.#c1 d6 11.b3
xc3 12.#xc3 d7 13.#d3 $e8
14.#d2 f6 15.a4 e4 Eivind har e<erhånden spillet åbningen nogle gange og er
godt inde i planerne. Nu ﬂyer hvid sit
tårn for 5. gang på 16 træk. Sort har en
lille men klar fordel - det værste for hvid
er, at han $lsyneladende ingen plan har.
16.#c2 a5 17.d2 f6 18.f3 xf3
19.$xf3 #d8 20.#d1 $g6 21.#cc1 e5
22.dxe5 dxe5 23.f1 e4 24.#xd8
#xd8 25.#d1 #xd1 26.$xd1 $d6
27.$xd6 xd6

46.&b5? Tabstrækket – computeren
fandt følgende variant: [46.h6 e1
47.f5+ e6 48.h4= (48.xc5 xf3
49.b6 d2 50.c5 xe4 51. h4-+) ]
46...e1 47.h2 c2 48.&a4 d4
49.&a3 &c6 50.&b2 &b6 51.&c3 &
a5 52.g4 xf3 53.&d3 &b4 54.&e2
d4+ 55.&d3 c6 56.f6 &b3
57.d7
b4+
58.&e2
&xc4
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59.xe5+ &d4 60.d7 c4 61.e5 c3
62.e6 d5 63.b6 Sidste ﬁdus.
63...c7 [63...xb6 64.e7 c2 65.e8
c1 Stillingen er nok stadig vundet,
men der er mange skakker at tage stil−
ling til.] 64.a4 f3+ 0-1

12.#c1 [12.)d3 Er nødvendigt. Dxg2 er
meget farligt for sort i de næste træk.]
12...f5 13.f3? Han vil gerne have kongen $l f2, men det er en alvorlig misforståelse af s$llingen. [13.)c5 xc2+
14.*xc2 )xc2 15.e2+] 13...xc2+
14.&f2 xe3 15.&xe3

Flot slutspil fra Eivind. I den form er Eivind
irriterende at spille imod. Han får en lille
fordel og bidder sig fast $l par$et er afgjort.
Mit eget par$ fra runden var afgjort, inden
Eivind gik i slutspil.
—————————————————
Bjarne Rasmussen
Helge Andersen
1.e4 c5 2.f3 c6 3.d4 cxd4 4.xd4
e5 Åbningen er ikke helt sund, hvis modstanderen kender al teorien, men på mit
niveau kender alle den ikke lige godt. Her
bliver den manglende kendskab $l teorien
$l en katastrofe. 5.b5 a6 6.d6+
xd6 7.$xd6 $f6 8.$d1 En af hovedvarianterne, som jeg har spillet ﬂere gange
mod Svend Erik Kramer fra Bov. 8...$g6
9.c3 ge7 10.e3 d5 11.exd5 b4

Mens han forgæves brugte en masse $d,
kunne jeg gå rundt og se de andres par$er.
$b6+ 16.&e2 $xb2+ 17.$d2 $xd2+
18.&xd2 #d8 19.e2 [19.)c4 b5
20.)b3 b4 21.e4 xd5∓] 19...xd5
20.xd5 #xd5+ 21.&e3 &e7 22.g4
e6 23.#b1 #d7 24.#b2 #c8 25.a4?
#c3+ 26.&f2 [26.e4 f5+ 27.gxf5 f6
Med udækkelig mat.] 26...#a3 27.#hb1
d5 28.d1 c6 29.#c1 Gør det hele
lidt nemmere, da bonden bare kan slås.
29...xa4 30.xa4 #xa4 0-1
—————————————————
Dagen e<er havde Tønder 2 hjemmekamp
mod Løgumkloster. Tønder tabte kampen
med 1-3, og eneste lyspunkt var følgende
par$:
… fortsæes på side 9
7
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endnu.] 11.$a6 &a8 12.d2 #b8? En
fejl, der afsluer par$et straks. 13.c6
1−0
___________________________________

...fortsat fra side 7
Harald Eis
Karl Martin Kristiansen
1.e4 e5 2.f3 c6 3.b5 f6 4.xc6
[4.0-0 Berlinerforsvaret går for at være
et af de mest solide forsvar mod
Spansk. Anand brugte det en del gan−
ge mod Carlsen i WM−matchen. Bl.a.
så man følgende trækfølge flere gange.
4...xe4 5.d4 d6 6.)xc6 dxc6 7.dxe5
f5 8.xd8+ xd8] 4...bxc6 5.xe5
$e7 6.d4 d5 [6...d6 7.f3 (7. xc6
xe4+ 8.e2 xe2+ 9.xe2 b7 Stil−
lingen er lige) 7...xe4+ Ville give en
meget lige stilling.] 7.0-0 d7?

Den 21. november havde førsteholdet Esbjergs andet-hold på besøg. Vi tabte kampen 3½-4½. Eneste sejr var på bræt 1:
Jesper Lahn, Esbjerg
Kim Homuth, Tønder
1.c4 e5 2.¤c3 f5 3.g3 c6 4.¥g2 ¤f6 5.d4 e4
6.d5 ¥b4 7.¥d2 £e7 8.a3 ¥c5 9.e3 ¥d6
10.¤ge2 ¥e5 11.£c2 0–0 12.0–0 b6 13.f3
cxd5 14.¤xd5 ¤xd5 15.cxd5 ¥a6 16.¥b4 d6
17.fxe4 ¦c8 18.£d2 ¥xe2 19.£xe2 a5
20.¥e1 ¤d7 21.¦xf5 Hvid står lidt presset,
men har trods alt 2 bønder.

Nu åbnes der for linien mod konge og dame. 8.exd5 cxd5 9.#e1 0-0-0 Kongen
kom væk fra den åbne linie, men det blev
det bestemt ikke bedre af. 9. -, Le6 havde
været bedre, men hvids fordel er stor.
10.$e2 [10.c6 )xc6 11.*xe7 )xe7 Er
selvfølgelig godt, men Harald vil have mere
- meget fornu<igt.] 10...&b8 [10...e6
og sort holder skindet på næsen lidt

21...f6 22.#b1 #c7 23.b4 a4 24.d2
#ac8 25.#ff1 #c4 26.#fc1 ALytninger
vil lee presset - 2 tårne i den åbne linie
forsvinder nu. 26...e5 27.#xc4 #xc4
28.#c1 $c7 29.#xc4 xc4 30.c1
… fortsæer side 13 år
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Skakkalenderen
søndag
mandag

17. jan.
18. jan.

lørdag
mandag
$rsdag

23. jan.
25. jan.
26. jan

søndag
mandag
mandag
$rsdag
lørdag
mandag
$rsdag

31. jan
1. febr.
8. febr.
9. febr.
13. febr.
15. febr
16. febr

mandag
søndag
mandag
mandag

22. febr
28. febr
29. febr
7.marts

$rsdag
lørdag

8.marts
12. marts

mandag
$rsdag

14.marts
15. marts

lørdag

19. marts

mandag

21. marts

Holdkamp: Tønder-1 - Springeren-2
Tønder Skakskole, 18.00-18.45 på Tønder Gymnasium. Alle
mandage på nær i skoleferier.
- Holdkamp: Tønder-2 – Vojens-2.
- Tilmelding $l Klubturneringen senest kl. 23.
SGP-5 i Kolding kl. 09.30
Klubturneringen 1. runde
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Øster Højst. Tilmelding ved fremmøde senest kl. 19.10
Holdkamp: Gråsten - Tønder-1
Holdkamp: Tønder-2 – Bov-3
Klubturneringen 2. runde
Grenzturneringen, 5. runde, kl. 19.15 i Leck
SGP-6 i Ribe kl. 09.30
Teori og hyggeskak
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Flensborg. Tilmelding ved fremmøde senest kl. 19.10
Generalforsamling kl. 19.30.
Holdkamp: Fredericia-2 - Tønder-1 spilles i Haderslev.
Klubturneringen 3. runde
TønderGrandPrix5 kl. 19.30. Tilmelding ved fremmøde inden 19.20.
Grenzturneringen, 6. runde, kl. 19.00 i Flensborg
Lecker Frühling, skoleskakstævne på den danske skole i Leck
kl. 11.
SGP-7 i Vejle kl. 09.30
Klubturneringen 4. runde
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck. Tilmelding ved fremmøde
senest kl. 19.10
Vesteregnens skoleskakmesterskaber på Tønder Gymnasium
kl. 09.30
Pokalturneringen 2. runde. Hyggeskak og hængepar$er for
de øvrige.
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Skakkalenderen
$rsdag

22. marts

mandag
mandag
torsdag

28. marts
4. april
7. april

fredag

8. april

mandag

11. april

$rsdag

12. april

mandag
torsdag

18. april
21. april

mandag
mandag
$rsdag
mandag

25. april
2. maj
3. maj
9. maj

mandag
torsdag

16. maj
19. maj

mandag
$rsdag

23. maj
31. maj

$rsdag

14. juni

Påskelyn i Løgumkloster kl. 19. Tilmelding $l Vagn Lauritzen
på 74744303 senest 21. marts.
Ingen skak i klublokalet
Grenzturneringen, 7. runde, kl. 19.00 i Tønder
Pokalturneringen. Semiﬁnaler.
For de øvrige: Teori og hyggeskak
SondexCup i Kolding starter og fortsæer lørdag og søndag
med i alt 5 runder. Tilmelding kan ske online frem $l 1. april.
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder. Tilmelding ved fremmøde
senest kl. 19.10
Løgumkloster Byturnering starter med første runde. De følgende 4 runder spilles 19/4, 26/4, 10/5 og 17/5. Tilmelding $l
Vagn Lauritzen på 74744303.
Klubturneringen 5. runde
TønderGrandPrix6 kl. 19.30. Tilmelding ved fremmøde inden 19.20.
Klubturneringen 6. runde
Klubturneringen 7. runde
Grenzturneringen, 8. runde, kl. 19.00 i Løgumkloster
Pokalturneringen. Finale.
For de øvrige: Teori og hyggeskak
Ingen skak i klublokalet, 2. pinsedag
TønderGrandPrix7 kl. 19.30. Tilmelding ved fremmøde inden 19.20.
Oprydning i klublokalet.
Grenzturneringen, 9. runde, kl. 19.00 i Tønder
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Øster Højst. Tilmelding ved fremmøde senest kl. 19.10
GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Flensborg. Tilmelding ved fremmøde senest 19.10.
Sommerpause begynder
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… fortsat fra side 9
21...f6 22.#b1 #c7 23.b4 a4 24.d2
#ac8 25.#ff1 #c4 26.#fc1 ALytninger
vil lee presset - 2 tårne i den åbne linje
forsvinder nu. 26...e5 27.#xc4 #xc4
28.#c1 $c7 29.#xc4 xc4 30.c1

Alt er $lsyneladende dækket. 30...xa3!
31.xa3 $c3 32.$a2? [32.b5
xe3+ 33.h1 h6 34.e5 )xe5
35.e8+ h7 36.f7=] 32...$xe3+
33.&f1 d4 Han opgav, men følgende
variant giver stadig en del spil, selv om
sort har fordelen: 34.c2 g1+ 35.
e2 xg2+ 36.d3 xc2+ 37.xc2 b5
0-1

Tønder Skakskole er godt besøgt
13
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Hurgskak når det er værst
Normalt opgiver jeg i sådan et !lfælde, men her spillede jeg lidt videre.

Ved SydGrandPrix i Vojens i juledagene tørnede Eivind Palm og undertegnede sammen i næstsidste runde.

Ingolf Nicolaisen (!dligere vist Vejen,
nu Esbjerg) fulgte det hele med en
interesse, som jeg ikke forstod før
bage0er, hvor han fortalte, at sort
kunne have sat mat! Hverken Palm
eller jeg troede på det, men ﬁk så set
på denne s!lling, der fremkom få
træk e0er dronningetabet:

Palm havde hvid, og i diagrams!llingen skulle jeg trække med de sorte
brikker.
Der er et vist tryk på d5. Bedste sorte
træk er formentlig rokaden og dermed forære en bonde væk eller Sca5, men det giver mange forviklinger,
og alle med hvidt ini!a!v..
Det var sidst på dagen, og vi var ved
at være skaktræ)e. Jeg valgte det
helt tåbelige træk Sxc3 og taber selvfølgelig prompte dronningen for et
tårn. Sic!

Hans idé var: 1. -,Txf1, 2. Kxf1, Lh3+;
3. Kg1, Td8+; 4.Se8, Txe8 + og mat.
Hvis kongen ikke slår tårnet, sendes
det andet tårn ned på 1. række, og
sort har trods dronningetabet dog
noget spil! -nf

15

En perle fra Byturneringen 2015
30.g6!! Et fantastisk træk! Den kan
ikke slås og heller ikke blive stående −
sort er færdig. 30...#f7 [30...xg6
31.*xe5+
dxe5
32.*xe5+
f7
(32...e6 33.xe6+ d7 34.xg6+−)
33.*e7#] 31.#xe5+ Hvis Kaj havde
slået med springeren, så havde kon−
gen kunnet gemme sig på f8.
31...dxe5 32.#xe5+ e6 33.#xe6+ &
d7 34.e5+ &c8 35.xf7 [35.dxc6 Er
bedre end i partiet, men Kaj vælger
det sikre, som er nemmest at over−
skue. Kaj giver sjældent modstande−
ren modchancer − meget irriterende,
når man sidder i saksen. Jeg har prø−
vet det mange gange. 35...*c7
36.cxb7+ b8 37.c6+ *xc6 38.xc6
d4+ 39.h1] 35...$xf7 36.$e2 cxd5
37.#e7 $g6 38.$e5 $c6 39.$c3 Igen
− han kunne have slået på f5, men
damebytningen er sikrere. 39...d4
40.$xc6+ bxc6 41.#xa7 #g6 42.#f7
d3 43.&f2 #e6 44.#f8+ &b7 45.e3
#e4 46.h5 #h4 47.h6 #h2+

Følgende lille perle er fra Byturneringen.
Jeg har ha< den et stykke $d, men ikke
fået den lavet. Kajs 30. træk er en af kandidaterne $l årets træk.
Kaj Elkjær Larsen
Hans Valdemar Hansen
1.d4 g6 2.f3 d6 3.e4 g7 4.c3 4. c4
er den normale variant, hvis man vil spille
kongeindisk. Denne variant er mere solid
- garanteret et godt valg mod Hans Valdemar. 4...c6 5.e2 e5 6.0-0 exd4
7.cxd4 ge7 8.d5 e5 9.c3 0-0
10.xe5 xe5 11.h6 #e8 12.f4 h8
Sort holder fast i sin sorTeltede løber.
ALytning ville også give en masse svage
sorte felter omkring kongen. 13.g4 f5
14.exf5 xf5 15.xf5 xf5 16.g5
$d7 17.h3 $f7 18.g4 d7 19.$d3 h5
20.f5 gxf5 21.gxh5 $xh5 22.$g3 &
f7 Kongen flytter sig hurtigt væk fra
linien. 23.#f3 e5 24.$g2 #g8 25.h4
#af8 26.e2 &e8 27.f4 $f7 Kon−
gen kan ikke flyttes, Hans Valdemar
prøver at skaffe luft. 28.#e1 c6
29.#fe3 $g7

48.&g3! Hans Valdemar opgiver − 48.
−, d2 49. Lxd2, Txd2 50. h7 og han
skal give sit tårn for h−bonden. 1-0
Helge Andersen
16

Cafe Zollhaus ved Silto0 er
den eneste skak-cafe på vor
egn.
Her ses Edlef Bucka-Lassen
spille mod Chris!an Karstensen.
Om vinteren er der åbent
fredag-søndag fra kl. 14.

Grenzturneringen afvikler en runde i Haus Pniel, Flensborg
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Julefrokosten.
Jeg kunne for en gang skyld deltage i julefrokosten, da den lå e0er, at jeg havde
fået juleferie.
Der blev drukket, spist, drukket, løst skakopgaver, drukket og spillet makkerskak.
Kaj stod selvfølgelig for skak-opgaverne,
og de var dyg!gt udvalgt med ﬂere sværhedsgrader. En af de opgaver, som jeg
nød mest var denne, hvor hvid trækker og
vinder:
Hvid spiller 1. Td5!! og sort er færdig. 4
brikker kan slå, men intet hjælper:
1. -, Txd5 2. Df8 mat
1. -, Dxd5 2. Df6 mat
1. -, Lxd5 2. Dxd8 mat
1. -, exd5 2. Dxd8 mat
Sort kan godt holde et par træk mere, Fritz siger mat I højest 7 træk
Helge Andersen

Klubturneringen 2015 endte jo med
omkamp mellem Chris!an og Helge.

Klubturneringen 2016
Begynder mandag den 25. januar.
Den afvikles med 2 hur!g-par!er
mod hver modstander – og den
bliver ikke ratet.
Vi håber dermed at kunne give
plads !l nogle af de unge fra skakskolen.
Tilmelding bør ske senest mandag
den 18. jan. kl 23, - men det kan
muligvis nås også frem !l onsdag
den 20. jan. nf

Den blev vundet af Chris!an
18

Tilbageblik………….…..

Skaknyt 54
marts 1991

på gamle Skaknyt og den dengang
Skaknyt 54 udkom umiddelbart eer afslutningen på holdturneringen 1989-90 og
stoﬀet herfra fyldte hovedparten af de 28 tæt beskrevne og delvist nedfotograferede sider.
Holdturneringen 1989-90: Tønder Skakklub havde 5 hold med: 3 hold á 8 spillere og 2 hold á 5 spillere.
Det stærkt foryngede førstehold havde klaret sig pænt i 3.division, selv om ambi+onen om oprykning ikke blev opfyldt: Tønder-Kolding 7-1, Frem Od.-Tønder 5-3,
Tønder-Haderslev1 2-6, Tønder-Alssund 6½-1½, Læseforeningen2, Odense- Tønder
6½-1½, Tønder-Haderslev2 5½-2½ og Sydøs5yn-Tønder 3-5. Det rakte +l en tredjeplads.
Andetholdet leverede en solid indsats i mesterrækken. 4. rundes opgør mod Ribes førstehold forløb sådan her: Kaj Elkjær L-Arne Nissen 0-1, Niels Falsig – Thomas
Tolstrup ½-½, Jens Carl Pedersen – Jørgen Nielsen 0-1, Jørn Lassen – Lars P Andersen 1-0, Gonde Hansen – Hans Hansen 1-0, Jørgen Lehmann-P – Per Andersen 1-0,
Gunnar Knudsen – Hans E Leimand 0-1 og Kn. Løwenholdt – Kurt Petersen 1-0. Vort
hold slu?ede midt i rækken. Ribe rykkede ned i A-rækken.
Tredjeholdet i A-rækken gjorde det også godt: 4-4 mod Vojens, 4½-3½ mod Ribe2,
5½-2½ mod Vamdrup, 3-5 mod Løgumkloster, 2½-5½ mod Brørup, 6-2 mod Lunderskov og 4½-3½ mod Vejen2. Lokalopgøret mod Løgumkloster forløb sådan her:
Vagn Jacobsen-Gunnar Knudsen 1-0, Jens P. Jensen – Anders Brøndt J 0-1, Knud
Koudal-Rene Ratchke ½-½, Nis H Madsen – Niels Chr. Nielsen ½-½, Leif KirkegårdNis P. Jollmann 1-0, Baltser Andersen- Chr. Lassen 1-0 og Kjeld O?sen-Torben Due
0-1.
Fjerdeholdet slu?ede sidst i B-rækken og må?e rykke ned, mens femte-holdet
slu?ede midt i C-rækken. Der var mange unge spillere på disse to hold, men ingen
af dem bor i Tønder-området i dag.
Gymnasie-DM i holdskak blev vundet af Tønder, der i ﬁnalestævnet ﬁk 8½ points
foran Esbjerg med 7½, Vordingborg med 4½ og Lyngby med 3½ points. Tønder
Gymnasiums hold bestod af Jesper Mørch Lauridsen, Mar+n Ma?hiesen, Jan Christensen og Anders Brøndt Jørgensen.
4. hovedkreds var med +l junior-DM for hold, og på de øverste 4 bræ?er sad Tønder-spillerne Arne Ma?hiesen, Jan Christensen, Jesper M Lauridsen og Mar+n
Ma?hiesen. Det blev ”kun” +l en pæn placering.
-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

