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T  ø  n  d  e  r     S  k  a  k  k  l  u  b 

 Bestyrelsen:  
Formand: Niels Falsig 74 72 30 15 
Næstformand: Jørn Lassen 74 72 55 58 
Kasserer: Jens Carl Pedersen 74 72 32 16 
Skoleskakleder: Kaj Elkjær Larsen 74 72 20 20 

Kantinebestyrer: Rolf Zömbick 74 78 27 69 
 Jens Ole Olesen 74 72 36 52 

 Nikolaj Holm 74 72 52 29 
Suppleant: Hans Ulrich Christensen 74 75 07 55 

Spillested: 
Tønder Gymnasium og HF, Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder 

Klubaften:   Der spilles i perioden  august - maj 
Hver mandag fra kl. 19.00  -  Turneringspartier starter kl. 19.30 

Tønder Skakklubs Skoleskak: Hver torsdag kl.16-17,30  
undtagen i skoleferierne 

Kontingent: 
Det årlige kontingent udgør 600 kr. for seniorer, 450 kr. for juniorer, 
pensionister og studerende, samt 300 kr. for børn under 14 år. 

Medlemskab: 
Kontingentet dækker medlemskab af Tønder Skakklub, og Dansk Skak 
Union, og dermed også abonnement på klubbladet ”Skaknyt”, og unionens 
blad  ”Skakbladet”, der  udkommer med 12 numre årligt. 
Medlemskabet giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer og i klublivet  
i øvrigt. Nogle turneringer er gratis for medlemmerne, andre kræver et 
startgebyr. 

Tønder Skakklubs hjemmesider = http://www.tonder-net.dk/tsk 

S K A K N Y T 

Redaktionen: 
Gonde Hansen 74 72 54 76 e-mail: gonde@mail.tele.dk  
Niels Falsig 74 72 30 15 e-mail: n-f@mail.dk 
Bidrag til nr. 107 fra: Jens Chr. Lund - Kaj Elkjær Larsen 

Skaknyt udgives af Tønder Skakklub fem gange årligt i månederne 
aug./okt./dec./mar./maj  og leveres til klubbens medlemmer og interessenter. 
Bidrag til bladets spalter er meget velkomne fra alle medlemmer.  
Annoncer:   Støtteannoncer i Skaknyt koster: 700 kr. for 1/2 side, 500 kr. for 
1/4 side og 400 kr. for 1/8 side. 
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Midtvejs … 
 
Denne sæson har hidtil budt på lidt af hvert. Hermed lidt status og et par tanker ved 
årsskiftet: 
 
Byturneringen forløb planmæssigt. Deltagertallet på 24 var absolut pænt. Mon ikke de 
fleste havde en god turnering ?  Der var som sædvanligt både yderst spændende kamp-
partier og kedelige lynremis`er.  Det er sjældent, at bymesteren udpeges så over-
bevisende som i år, hvor Jens Chr. Lund gik efter alle 7 point – og fik dem !    
Vi må vist konstatere, at den traditionsrige Tønder Byturnering har det godt ! 
 
Holdturneringen  har det mindre godt !  Både lokalt og på landsplan.  
I 3.division havde traditionsklubben Søndersø besvær med at få 8 spillere i gang om 
søndagen. De stillede med kun 5 mand i Tønder, og med kun 6 spillere mod Haderslev. 
Det er selvfølgelig beklageligt, men faktisk i overensstemmelse med reglerne, der kun 
kræver, at mindst 5 spillere møder op. 
 
Problemerne med at få stillet hold kendes også i Sønderjylland – og det forekommer p.t., 
som om færre har lyst til at køre lange ture for at spille et enkelt parti skak. 
Holdturneringerne kunne vist godt bruge et tiltrængt eftersyn på landsplan. De fleste 
spillere har ret sikkert lyst til at spille mod andre klubber – og på hold. Måske kunne en 
løsning være den, at der spilles med kortere betænkningstid og flere partier  - som 
foreslået af Uffe Leisner for et par år siden ? 
 
Vesteregnens Hurtigmesterskab, som afvikles i fællesskab af klubberne i 
Løgumkloster og Tønder, er i skrivende stund ca. midtvejs. Det går ret planmæssigt  
– og meget tyder på, at det bliver et vellykket arrangement også denne gang. 
 
Julefrokosten i Tønder Skakklub blev igen en succes. En fin aften med kun ét minus: 
Vi havde placeret den så tæt op under jul, at der kun var 10 deltagere. 

        nf 
 

Forårs-halvåret … 
byder på fortsættelse af holdturneringen, fortsættelse af GrandPrix-serien, og en søndag 
med pokalskak, samt naturligvis vores klubturnering. 
 
Klubturneringen  spilles efter samme opskrift som de sidste par år. Indledende 
puljespil, hvorfra man kvalificerer sig til finalegrupperne. Der udsættes præmier i hver 
finalegruppe, og vinderen af den øverste bliver klubmester.  Der programsættes to 
partier pr. aften med betænkningstiden 1 time pr spiller pr parti.  Indskud: 20 kr for 
juniorer og 30 kr for alle andre. Tilmelding senest 26. januar og start 2. februar. 
 

nf 
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MEDLEMSNYT 
 

Medlemsnyt er et resumé af klubbens hjemmesider på Internettet (’Sidste Nyt’), 
samtidig er det en oversigt over en del af aktiviteterne i klubben og dermed en 
slags protokol over klubbens virke. 
 
Mandag den 27. oktober var startskuddet til årets holdturnering med hjemme-
kampe til både 2. og 3.holdet i henholdsvis A- og C-rækken. Resultaterne: 
Tønder 2 - Åbenrå 2 = 1½-3½ efter en yderst jævnbyrdig affære mellem to 
stærke hold. Tønders point kom i hus via remis´er til Kaj E. Larsen, Jens O.Olesen 
og Nis Peter Jollmann. Jens Carl Pedersen og Gonde Hansen tabte til 
henholdsvis Niels Skovvart og G. Sloth Jensen, men begge partier kunne lige så 
let have tippet til den anden side.  Og Tønder 3 - Haderslev 3 = 1-4, hvor Knud 
Løvenholdt vandt for Tønder. Resultatet viser tydeligt styrkeforholdet mellem de 
to hold.  
 
Tirsdag den 28. oktober. Holdkamp i D-rækken: Frøslevlejrens Efterskole-Tønder 
Junior = 6½-3½. Et resultat som de unge spillere fra Tønder kunne være tilfredse 
med. Aldersforskellen ved de enkelte brætter er mellem 3 og 6 år ! 
Tønderholdet består af spillere fra skakskolen under Tønder Skakklub, forstærket 
på 1.brættet med klubbens 12-årige Nikolaj Holm. Der spilles 2 partier pr. aften i 
denne række, og Nikolaj gjorde det flot med 1½ point mod stærke Morten Toft. 
Chr. Boisen og 10-årige Thomas Skov Kristiansen vandt hver et parti.    
 
Lørdag den 1. november. 8 spillere fra Tønder var med til amtsmesterskaberne i 
skoleskak. De fik en fin dag og en del point, men ingen slap videre gennem 
nåle-øjet med kvalifikation til DM. I den tredjeældste gruppe, C-gruppen 
deltog Kristo Augusto, Dan Kreutzfeldt og Søren Sønnichsen, og her opnåede 
Søren en 3.plads med 5 (af 7)point. B-gruppen for de næstyngste: Nikolaj Holm 
blev nr.3 med 5 (af 7) point, mens Chr. Boisen fik 4 point og Jonas Thoms 2. E-
gruppen for de yngste: Thomas Skov Kristiansen scorede 4 (af7) point og 
Anders Pihlkær 3½.  
 
Søndag den 2. november.  Så startede holdturneringen for Tønders førstehold. 
Dagens modstander i 3.division var Søndersø, der desværre kun mødte op 
med 5 mand. Den "ordinære" kamp blev vundet af Tønder med 3-2 efter sejre 
til Jens Chr. Lund, Leif Bregnedal og Niels Falsig. Desuden gevinst uden kamp til 
Asger Olesen, Jørn Lassen og Erik Damholdt. Dvs: Tønder - Søndersø = 6-2, 
unægtelig en billig baggrund for dette flotte resultat. 
 
Mandag den 3. november. Næstsidste runde i byturneringen med følgende 
resultater: Jens Ole Olesen - Jens Chr. Lund 0-1, Niels Skovvart - Kaj E. Larsen 0-1, 
Peter E. Larsen - Niels Falsig 0-1, Jørn Lassen - Leif Bregnedal ½-½, Nis Peter 
Jollman - Rolf Zömbick 1-0, Erik Damholdt - Nikolaj Holm 1-0, Enevold 
Christensen - Knud Løvenholdt ½-½, Kenneth Nørgård - Chr.Boisen 1-0, Niels S. 
Nielsen - Dan Kreutzfeldt 1-0.   � 
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To partier blev udsat pga. sygdom, og der resterer nu en del hængepartier 
inden sidste runde.  
 
Mandag den 10. november skulle indeholde hjemmekamp for Tønder Junior, 
men den er udsat. To hængepartier i Byturneringen: Jens Carl Pedersen - 
Gonde Hansen 1-0, Kaj E. Larsen - Peter E. Larsen ½-½, samt et fremrykket parti: 
Erik Damholdt - Rolf Zömbick 1-0. Desuden blev der spillet lidt hyggeskak og en 
6-mands lynturnering, der vandtes af Jørn Lassen.    
 
Tirsdag den 11. november. Et privat afviklet hængeparti i byturneringen: Niels 
Falsig - Leif Bregnedal 0-1.  
 
Torsdag den 13. november. Holdkamp i A-rækken med et lidt skuffende 
resultat: Gråsten - Tønder -2 = 2½-2½ efter sejre til Gonde Hansen og Knud 
Løvenholdt, samt remis til Jens Carl Pedersen.  
 
Søndag den 16. november. Lokalopgør i 3.division: Åbenrå - Tønder = 4½-3½ 
efter følgende enkeltresultater: Mogens Grete - J.C.Lund 1-0, Frank Petersen - 
Leif Bregnedal 1-0, Tommy S. Olesen - Hans U. Christensen ½-½, John Sørensen -
Peter E. Larsen 0-1, Carsten Andersen - Niels Falsig 1-0, Jens Porkum - Asger 
Olesen ½-½, Niels Skovvart - Jens Olesen 0-1, Godtfred Sloth Jensen - Jørn 
Lassen ½-½. Resultatet kunne let være blevet det modsatte. De to store 
syndere for Tønder var Jens Chr. Lund, som havde en sikker remis, og Niels 
Falsig, der undlod at efterfølge et officersoffer med den gevinstgivende 
fortsættelse.  Nu er Haderslev, Åbenrå og Ribe på en delt førsteplads i rækken, 
et halvt point foran Tønder.  
 

Jens Chr. Lund bymester ! 
Mandag den 17. november bød på sidste runde i årets udgave af Tønder 
Byturnering.  Mesterskabet gik ikke uventet til Jens Chr. Lund, der gjorde rent 
bord og vandt samtlige 7 partier -  hele 3 point foran nærmeste konkurrent. 
Resultaterne i mesterskabsklassen: Jens Chr. Lund - Niels Skovvart 1-0, Kaj E. 
Larsen - Jørn Lassen ½-½, Leif Bregnedal - Peter E. Larsen 0-1, Niels Falsig - Jens 
O. Olesen ½-½. I basis-1 gik det derimod ikke efter bogen. Der var store 
ratinggevinster til både vinderen af rækken, Nis Peter Jollmann og nummer to, 
Erik Damholdt, samt til 12-årige Nikolaj Holm. Resultaterne: Knud Løvenholdt - 
Nis Peter Jollmann 0-1, Nikolaj Holm - Jens Carl Pedersen 1-0, Gonde Hansen - 
Enevold Christensen 1-0. Basis-2 blev vundet af favoritten, 80-årige Niels S. 
Nielsen, der endnu engang formåede at sætte de unge spillere på plads. 
Aftenens resultater: Andreas Bock - Kenneth Nørgård 1-0, Ole Kreutzfeldt -Niels 
S. Nielsen 1-0, Dan Kreutzfeldt - Søren Sønnichsen 0-1. Der er præmie-
overrækkelse ved afslutnings-arrangementet den 15.december, hvor 
bymesteren tilbyder simultan mod alle interesserede.     
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Søndersø har i går trukket sit hold fra 3.division !  Dermed dumper Tønder ned 
fra en placering lige under toppen til en sidsteplads, dog med en kamp færre 
end de fleste hold. Det er dybt beklageligt, at et hold først starter og så trækker 
sig, også selv om det formentlig var under stærkt pres fra turneringslederen, 
som igen var under pres fra bl.a. en klub i vor hovedkreds.  
 
Torsdag den 20. november bød på GrandPrix. Der sporedes en vis mæthed 
oven på byturneringen, og kun 6 mødte op og deltog. Vinder blev Jørn Lassen, 
der igen hentede de 10 GP-point.  
 
Vesteregnens Hurtigmesterskab 2003-04 kom i gang med 22 tilmeldte. Et 
sygdomsafbud og nogle generende udeblivelser gjorde dog aftenen mindre 
heldig for nogle ventende spillere. Vi håber dog på fuldt fremmøde næste 
gang. Der blev spillet mange partier ved brætterne. De store overraskelser 
udeblev, men lurede i flere af partierne, f.eks. hos Nikolaj Holm mod Kaj E. 
Larsen og hos Chr. Boisen mod Dzano Beckovic. Næste afdeling spilles tirsdag 
den 9.december i Løgumkloster.  
 
Mandag den 1. december bød på to holdkampe. I A-rækken forsøger Tønders 
andethold fortsat at få fodfæste, men dagens modstander spillede vældig 
godt:  Tønder-2 - Flensborg-2  = 2-3 efter sejr til Erik Damholdt og remis til Niels 
Chr. Nielsen og Jens Carl Pedersen. De meget unge spillere på juniorholdet 
havde en overbevisende god aften:  Bov-3 - Tønder Junior = 2-8. Her scorede 
Nikolaj Holm. Søren Sønnichsen og Thomas Skov Kristiansen alle 2 point, mens 
Christian Boisen og Dan Kreutzfeldt vandt et parti hver.  
 
Søndag den 7. december. ”Lokalopgør” i 3.division: Ribe - Tønder = 4½-3½  
efter følgende opgør: Lars Wilton - Jens Chr. Lund 0-1, Peter Leimand - Egon 
Laugesen 1-0, Jimmy Andersen - Hans U. Christensen ½-½, Ole Østergård - 
Peter E. Larsen 1-0, Arne Nissen - Niels Falsig ½-½, Jørgen Nielsen - Asger Olesen 
½-½, Jan Rosenberg - Jens Olesen ½-½, Hans Erik Leimand - Jørn Lassen ½-½.  
 
Mandag den 8.december bød på Tønder Skakklubs Lynmesterskab 2003. Tolv 
medlemmer dukkede op i løbet af aftenen, og de 10 var med i den hårde 
kamp over 18 lynpartier. Vinder blev ikke uventet Kaj E. Larsen med 15½ point, 
men han blev fulgt pænt til dørs af Niels Falsig med 15 og Erik Damholdt med 
14½ point. Herefter fulgte Jørn Lassen 13, Jens Olesen og Jens Carl Pedersen, 
begge 8½ point.  
 
Tirsdag den 9. december: Anden etape i Vesteregnens Hurtigmesterskab, 
denne gang i Løgumkloster. De indledende puljespil blev afsluttet, og der 
måtte omkampe til i tre af puljerne for at få placeringerne afgjort. Mest 
jævnbyrdigt gik det til mellem Nikolaj Holm og rutinerede Nis H. Madsen, der 
spillede remis i det indbyrdes puljespil, samme korrektion,  2½-2½ i 
lynomkampene,   � 
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hvorefter Nikolaj fik 3.pladsen på lodtrækning. Derefter første runde i finale-
grupperne uden de store overraskelser. 3 spillere har maximumpoint indtil 
videre: Kaj E. Larsen, Hans V. Hansen og Niels Falsig.   
 
Mandag den 15. december. Årets bymester inviterede traditionen tro til 
simultan. Kun 5 medlemmer turde stille op mod Jens Chr. Lund på denne 
ekstremt kolde vinteraften, og de fik alle klø, dog ikke uden sværdslag. 
Herudover var der lidt lynskak i slyngelstuen.  
 
Torsdag den 18. december. GrandPrix med 8 deltagere, alle til Djævleskak, da 
der kun var en deltager til hyggehjørnet. Aftenens vinder blev Helge Andersen 
med 5½ (tab mod Jørn Lassen, remis mod Niels Falsig) foran Erik Damholdt og 
Jørn Lassen med hver 5 point. Næste afdeling tilbydes midt i juleferien den 
29.dec.  
 
Mandag den 22. december. Den efterhånden traditionsrige   julefrokost   lå ret 
sent i år og havde kun 10 deltagere, men det blev en herlig aften !   Rolf 
Zömbick havde sammensat en imponerende menu. Der blev spist, skålet og 
snakket,  - og der var også skak, masser af skak !  Jens Chr. Lund blev hædret 
for sin fornemme score i årets byturnering, og Kaj E. Larsen stod for nogle 
skakhistoriske indslag. Og så blev der spillet makkerskak, hvor det som 
sædvanligt var svært at koordinere tankegangen. Asger Olesen havde efter 
særligt snedige overvejelser dannet de 5 makkerpar. To hold sluttede på lige 
med 4 point (af 5), - og dygtigst var Peter E. Larsen/Nis Peter Jollmann, der 
vandt omkampen mod Enevold Christensen/Jørn Lassen. Herefter fortsattes 
med bl.a. flere lynturneringer helt frem til kl. 03.30.  
 
Mandag den 29. december. Gentagelsen af sidste års forsøg med en 
GrandPrix-afdeling i juleferien blev ikke det samme tilløbsstykke. Kun 5 spillere 
mødte op til denne GrandPrix-6 og afviklede en dobbelrundet alle-mod-alle. 
Vinder blev Helge Andersen med 7½ (remis mod Niels Falsig) foran Jørn Lassen 
med 5 og Niels Falsig med 4½ point. Hermed er der 3 spillere, der har vundet to 
aftener hver.  
 
Curt Hansen er af skakjournalisterne udpeget som Årets Skakspiller i Danmark 
2003. Det er 7. gang, Curt tildeles denne  hæderfulde udnævnelse. Til grund 
ligger især de gode resultater i 2003 med topplaceringer i meget stærke 
turneringer. Curt er p.t. nr. 49 på verdensranglisten. Stort til lykke til Curt !   
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Hvid: Arne Rasmussen, Søndersø (1916) 
Sort: Jens Chr. Lund, Tønder (2098) 

3.division: Tønder-Søndersø  (1), 02.11.2003 

[Kommentarer af Jens Chr. Lund / SN-107] [Pirc B15] 
 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 c6 4.Sf3 d5 5.Le3 Sf6 6.Ld3 0–0 7.Dd2 Lg4 8.Se5 dxe4 
9.Sxe4 Sxe4 10.Lxe4 Le6 11.Db4?!  Et farligt forsøg på at gå på bonderov inden der 
er rokeret. Efter det rolige [ 11.0–0 Sd7 12.Sxd7 Dxd7 13.c3 er stillingen helt lige.] 
11...Sd7 12.Dxb7 Konsekvent spillet, men straffen udebliver ikke. 12...Sxe5 13.dxe5 
Da5+ 14.c3 Tab8 15.Dxa7 Dxe5 16.Lxc6 Lc4!  Et meget vigtigt træk, der forhindrer 
hvids korte rokade. På 17.0–0–0 er Txb2 meget stærkt. 17.Dd4?!  
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 Centralisering af dronningen, men for sent.17...De6 18.De4 Txb2! 19.Tc1? [ Også 
efter  19.Dxe6 Lxc3+ 20.Kd1 fxe6 kan hvid opgive.] 19...Te2+ 20.Opgivet. - Partiet er 
et skoleeksempel på, hvor galt det kan gå, når man i åbningsfasen går på bonderov. 
JCL. 0–1 
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”Godt begyndt er halvfuldendt” 
Dette gamle ordsprog kunne være en passende overskrift til 

nedenstående parti (Jens Chr. Lund). 

 

Jens Chr. Lund (2122) - Lars Wilton (2114)  

3.division: Ribe - Tønder, 07.12.2003 
[Kommentarer af Jens Chr. Lund]  [Hollandsk (Staunton-gambit) A83] 

Jeg har i løbet af min skakkarriere spillet mod Lars Wilton en håndfuld gange, sjovt 
nok altid med hvid og altid med samme resultat: 1–0 til hvid! I begyndelsen 
forsvarede Lars sig med Grünfeldindisk, men senere fattede han en vis forkærlighed 
for det hollandske forsvar.   I tre af vore tidligere partier har han spillet Hollandsk, og i 
alle tre partier har jeg spillet: 1.d4 f5 2.e4. Inden mødet i Ribe havde jeg derfor kigget 
en del på Staunton-gambitten, og det var derfor med en vis forventning eller 
spænding, jeg udførte mit første træk:  1.d4 f5 Svaret kom prompte, altså hollandsk 
igen. Spørgsmålet var nu, hvem der havde forberedt sig bedst. Personligt følte jeg 
mig godt rustet til de følgende skarpe varianter.  2.e4 fxe4 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Sc6 Sort 
har her en del gode muligheder, f.eks. 4.- c6, 4.- g6 og 4.- e6. Teksttrækket har Lars 
spillet mod mig før, nemlig ved Vesterhavsturneringen for mange år siden. Da kom 
han næsten en time for sent, kom i voldsom tidnød og tabte klart. 5.d5 Se5 6.Dd4 Sf7 
7.h4 c6 8.0–0–0 Db6 Dette træk kostede en god halv time på uret, og jeg kunne 
derfor konkludere, at sorts hjemmeforberedelser ophørte her. Varianten 8.-  Db6 
nævnes i teoribøgerne som en interessant mulighed, mens hovedvarianten fortsætter 
med: [ 8...Sxd5 9.Sxd5 cxd5 10.Dxd5 e6 11.Dxe4 Sxg5 12.hxg5 Dxg5+ 13.f4 Df6 
med en spændende stilling, hvor hvid har kompensation for bonden. I k-skak (LH-
klassen) har jeg vundet to partier med denne variant, mod Sigfred From og Gunnar 
Nielsen. ] 9.Lxf6 gxf6 10.Dxe4 Dxf2 11.Sf3 Lh6+ 12.Kb1 De3 13.Da4 Det er klart, at 
hvid skal undgå dronningafbytning, da alle slutspil er fordelagtige for sort 
(merbonde,løberpar og gode centrumsbønder). 13...Df4 14.Db3 
Først her sluttede mine hjemmeforberedelser! Teoribøgerne konstaterer, at stillingen 
er i dynamisk ligevægt.  
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Lars havde hertil brugt godt en time på uret, mens jeg havde brugt ca. 2 minutter! 
Forberedelserne havde i sandhed lønnet sig.  
14...c5 (?) Hidtil har sort spillet fejlfrit, men med dette træk undervurderer han den 
følgende fortsættelse, der lammer den sorte dronningfløj. Bedre var [ 14...a5 (plan -, 
Db4) som påvist efter partiet.] 15.d6! e6 [ På  15...Sxd6 følger 16.Sd5 med gevinst af 
tårnet på a8. Værre er dog at Lc8 og Ta8 slet ikke kommer i spil.] 16.Sb5 0–0 17.Lc4 
Kh8 [ Hvid fuldender roligt sin udvikling, da 17...a6 besvares med 18.g3 og 
dronningen tvinges væk fra de sorte felter.] 18.Thf1 a6 Hvad ellers? Sort er i bekneb 
for gode træk. [ Efter partiet fandt vi ud af, at 18...b6 19.Sc7 Lb7 havde været en god 
chance.] 19.Sg5 Dxh4 20.Sxf7+ Txf7 21.Sc7 Sort har her kun ca. 1o minutter tilbage 
af betænkningstiden, og stillingen er meget vanskelig. Det følgende træk taber 
nærmest forceret. 21...b5?! [ Han burde nu have spillet 21...Tb8 selvom hvid har 
mange gode fortsættelser, f.eks. 22.Sxa6 ( eller 22.Th1 Df4 23.Db6 med senere 
gevinst af tårnet.) ] 22.Sxa8 bxc4 [ På 22...Dxc4 følger 23.Dh3 fulgt af 24.Sb6.] 
23.Db8 Tf8 24.Sb6 c3 En god chance i alvorlig tidnød. Hvid har dog god kontrol over 
stillingen. 25.bxc3 Dh5 For at besvare 26.Sxc8 med -, De8. Løberen på c8 løber dog 
ingen steder, så derfor 26.Th1 Dg4 27.Sxc8 f5 28.Dc7 Lg7 Sorts eneste chance er 
et modspil i den lange diagonal, men hvid kan nemt afværge truslerne. 29.Dxd7 Dc4 
30.Td3   
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Det sorte "angreb" er nu afværget, og med få 
sekunder tilbage på uret er situationen 
håbløs.30...f4 31.Tdh3 De4 32.Txh7+ Dxh7 
33.Txh7+ Kxh7 34.De7 Txc8 35.d7 Tb8+ 
36.Kc1 Kg6 og samtidig faldt sorts vinge. Mit 
samlede tidsforbrug var ca. fem kvarter. - Et 
spændende parti hvor jeg i de kritiske 
stillinger havde god tid til at finde den rigtige 
fortsættelse. Jens Chr. Lund. 1–0 
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Jens Chr. Lund (2098) - Mogens Grete (2003)  
3.division: Åbenrå - Tønder  (2), 16.11.2003 

[Kommentarer af Jens Chr. Lund] [Afslået dronninggambit - D35] 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Lg5 Sbd7 5.cxd5 exd5 6.e3 c6 7.Ld3 h6 8.Lh4 Ld6. 
Normalt er her 8.- Le7 for at neutralisere bindingen af Sf6. 9.Dc2 0–0 10.Sf3 Te8 
11.0–0 g5?!  Et drastisk forsøg på at komme ud af bindingen.  
  -  Jeg tænkte nu længe, og besluttede at spille det følgende uklare offer. . . I 
betragtning af, at jeg var bekendt med Mogens Grete`s store taktiske evner, burde jeg 
have undladt det og spillet 12.Lg3.  
[ På 11...Sf8 er 12.e4 stærkt.] 12.Sxg5 hxg5 13.Lxg5 Lxh2+ 14.Kh1 Kg7 15.g3 Th8 
16.Kg2 Th5!   Truer løberen og forbereder  -, Dh8. 17.Th1 [ På 17.Lh4 følger nu 
17...Txh4 18.gxh4 Sg4 med store problemer for hvid.;  Og på 17.f4 er  17...Sg4 
stærkt.] 17...Dh8 [ Efter  17...Txg5 18.Txh2 får hvid godt spil i h-linjen.] 18.Lh4 Sg4 
19.Lf5 Txh4. Fortsætter angrebet.  [ Stærkt på tale kom  19...Sdf6 ] 20.gxh4 Dxh4 
21.Lxg4 Dxg4+ 22.Kxh2 Se5 23.Thg1   
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  -  Eneste træk, men også godt.  
Jeg troede nu, at gevinsten var hjemme, 
men sort har endnu en trumf i baghånden: 
23...Lf5!  
 

Og nu følger et tilfælde af totalt 
skakblindhed. Med over en halv time 
tilbage på uret, "overser" jeg den egentlige 
pointe med løber-trækket: 24.Dxf5?  
 

[Efter det rigtige: 24.Txg4+! Sxg4+ 25.Kg3 
Lxc2 26.Kxg4 er stillingen klar remis.] 
24...Th8+! 25.Opgivet. 0–1 (JCL). 
 



Tom Frantsen (2082) - Jens Chr. Lund (2098)  
3.division Tønder - Frem,Odense (4), 11.01.2004 

[Noter af Jens Chr. Lund]       [Pirc / Moderne forsvar B06] 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sf3 c6 4.Le2 d5 5.Sbd2  
Normalt er 5.Sc3, men teksttrækket er udmærket, idet hvid med et 
senere c2-c3 kan stabilisere centrum. 5...Lg4 6.c3 Sf6 [En anden 
mulighed er her 6...dxe4 7.Sxe4 Sd7 fulgt af 8.- Sf6.  
 

Personligt kan jeg godt lide stillinger med fastlåste centrumsbønder, 
men det er et spørgsmål om smag og behag.] 7.e5 Sfd7 8.Sg5 Lxe2 
9.Dxe2 e6 10.Sdf3 h6 11.Sh3 c5 Sorts modspil består selvfølgelig i at 
angribe det hvide centrum, primært d4. [En interessant mulighed var 
her 11...g5?! men efter  12.g4 kunne jeg ikke se nogen særlig fordel 
for sort.] 12.Sf4 Sc6 13.0–0 cxd4 14.cxd4 Db6 15.Le3 0–0  
 

[Her overvejede jeg længe 15...0–0–0 med trækfølgen 16.Tfc1 Kb8 
17.Sd3 Tc8 med lige spil. - Med den korte rokade planlægger jeg spil 
på dronningfløjen. ] 16.Tfd1 Se7 17.Td3 Med den generende trussel 
18.Tb3, som må pareres. 17...Da6 18.Dd1 b5 19.a4 b4 20.Tb3?! 
Indledningen til en forfejlet plan. Hvid regner med at kunne vinde 
bonden på b4 efter Sd3, Ld2 og evt. De1, men får ikke med, at tårnet 
kommer i klemme på b3. - I stedet burde hvid starte en offensiv på 
kongefløjen begyndende med 20.g4. 20...Sc6 21.Sd3 Tfb8 22.Sd2 
Lf8  
 

Det er nu klart, at hvid taber en kvalitet efter, - Sa5. Til gengæld får 
han farlige angrebschancer mod sorts kongestilling, hvor officererne 
er kommet lidt på afveje.  23.Dg4 Sa5 Konsekvent spillet men også 
godt. Jeg havde regnet ud, at hvids angreb ikke slår igennem. 24.Sf4 
Sxb3 25.Sxb3 [25.Sxg6 men efter  25...Kh7 (Muligt er også 25...fxg6 
26.Dxg6+ Kh8 hvor hvids angreb heller ikke slår igennem.) 26.Sxf8+ 
Sxf8 27.Dh5 Sg6 28.Dxh6+ Kg8 29.Lg5 Sxd4 30.Lf6 Sf5 taber hvid.] 
25...Kh7 26.Sd2 Lg7 27.Sf3 Th8 28.Dh4 [En bedre mulighed var her 
28.h4 fulgt af h5, men hvid har på dette tidspunkt kun ca. 5 minutter 
tilbage og spiller ikke det mest nøjagtige.]       �           
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28...Kg8 29.De7 Dc8 30.Dxb4 Tb8 31.Da5 Txb2 32.Dxa7  Db7 
33.Dxb7 Txb7 34.h3 Kh7 35.a5 Thb8 36.Ta2 Ta8 37.Kh2  Sb6 
38.Ld2 Sc4 39.Le1 Tba7 40.Tc2 Sxa5  
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  Tidnøden er overstået, og resten er kun et spørgsmål om teknik. 
41.Lb4 Sc4 42.Sd3 Lf8 43.Lxf8 Txf8 44.Sd2 Sxd2 45.T xd2 Tb8 
46.Se1 Tab7 47.Kg3 Tb2 48.Txb2 Txb2 49.Sf3 Tilsyneladende har 
hvid en holdbar stilling, men skinnet bedrager. Bonden på d4 vil 
hurtigt falde. 49...g5 Opgivet. Efter 50.h4 Kg6 51.hxg5 hxg5 har hvid 
ingen fornuftige træk. Noter af Jens Chr. Lund. 0–1 
 

Sponsorer for Tønder Skakklub 
Tønder Sparekasse ● Nyt Syn Optik  

Toyota - Tønder (Autocenter Syd A/S) 
B. N. Brodersen ApS  •  Kvickly - Tønder    
Jefsen Bog- & Papirhandel ● Sydbank A/S 

samt personlige klubmedlemmer: 
Niels Falsig – Gonde Hansen – Kaj Elkjær Larsen 

Egon Laugesen 
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"Vesteregnens Hurtigmesterskab"   24.11.2003 
 
Kaj Elkjær Larsen,Tønder - Jens Peter Jensen, Løgumkloster 
 [Af Kaj E. Larsen] 
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Følg med på vore hjemmesider…. 
 

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

 

….dugfriske meldinger fra Tønder Skakklub.  
 

 
Har du opdaget, at der på vore hjemmesider også findes : 

• skakresultater fra Tønder Skakklub helt tilbage til 1996 ? 
• opdaterede lister over bymestre og klubmestre gennem tiderne ? 
• masser af enkeltresultater ? 
• partier til gennemspilning og spinatbedet ? 
• mange billedsider (og der kommer flere) ? 
• links til vore sponsorer ? 
•  - og meget mere . . . . . 
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1.Lxf5 Sxf2?? 2.Lc2! fulgt af Kh2-g2, 
og sort mistede sin springer, hvorefter 
partiet er let vundet for hvid. 1–0 
 



Gonde Hansen (1494) - Enevold Christensen (1305)  

Byturnering (7), 17.11.2003  [Gonde / SN-107] [Skandinavisk B01] 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Dd8. Almindeligt er 3.- Dd5-a5. 4.Lc4 og her spilles mest 
4.d2-d4, men jeg ville først gøre plads til Sg1–e2. 4...Sf6 5.Sge2 Sc6 - så er vi vist ude af 
bogen. 6.a3 e6 7.0–0 Ld6 8.d4 0–0 9.Sb5 efter partiet fortalte Enevold, at han her havde 
overvejet at ofre på h2. (9.- Ld6xh2+. Hvis 10.Kg1xh2 så 10.- Sf6-g4+ 11.Kh2-g1 Dd8-
h4, men det kunne pareres med 12.Lc1–f4). 9...a6 10.Sxd6 cxd6 11.Lg5 h6 12.Lh4 d5 
13.Ld3 e5 14.dxe5 Sxe5 15.h3 Lxh3? Dette offer er heller ikke korrekt, og det gælder 
så for hvid om at bevise det !? 16.Lxf6 Dxf6 17.gxh3 Sf3+ 18.Kh1 Dh4 19.Kg2 eneste 
træk, der kan holde  19...Df6 [ » Jeg kan altså ikke dy mig for at anvende Fritz til at 
analysere mine egne og andre partier. Og det er måske "både godt og skidt", for det går 
sikkert ud over mine egne evner til at vurdere partistillingerne under selve 
kamphandlingen « ? På 19...Sg5 kunne følge 20.Th1 ( eller 20.Lf5 g6 så 21.f4) ] 20.Sg3 [ 
Bedre var måske 20.Sc3 Sh4+ fulgt af 21.Kh1] 20...Sh4+ 21.Kh1 Dxb2. Ja - det kostede 
så to bønder, og resten er spredt for alle vinde ! 22.Dg4 Df6 23.Sf5!? Jeg mente hvid 
stod bedst, og ville derfor afvikle nogle officerer. - Derimod fortalte Enevold efter 
partiet, at han syntes sorts chancer var lige så gode. 23...Sxf5 24.Dxf5 Dxf5 25.Lxf5 g6 
26.Tg1 Tfe8 27.Ld3 Te7 28.Tab1 Tc8 29.Kg2 Kg7 30.Tb3 Kf6 31.a4. Det er for mig 
altid svært at omsætte en gevinststilling til et helt point. - Og gevinstførelsen kunne 
sikkert udføres på væsentlig kortere tid og færre træk, som jeg brugte under partiet. 
31...Tc5 32.Tgb1 Tcc7 33.Tb6+ Kg7 34.T1b4 Ted7 35.h4 Kf8 36.h5! gxh5 37.Txh6. 
Den fik jeg for billigt sagde Enevold, og det er nok rigtigt. 37...Ke7 38.Txh5 Kd6 
39.Th6+ Kc5 40.Tb3 Te7 41.Th4 Kd6 42.Th6+ Kc5 43.Tf6 Kd4. “ Overhovedet 
ingen respekt! - Han vover sig midt ind i fjendens lejr ”. 44.Tf4+ Ke5 45.Kf3 Kd6 
46.Tbb4. Det er nu svært, når modstanderen kæmper så meget ! 46...Kc5 47.Tbd4.  
Nu vil jeg spille 48.c2-c4! 47...Tcd7 48.c4 Te5 49.cxd5 Texd5 50.Tc4+.  
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Jeg skulle selvfølgelig have byttet af, men jeg 
kunne altså ikke nære mig for at give "skak". 
50...Kb6 51.Le4 Te5 52.Tb4+ Ka7 53.Tf6 Te6 
54.Txe6 fxe6  
 
Diagram. 
Stillingen er blevet væsentlig forenklet og gør 
gevinsten betydelig lettere.55.Kf4! Tf7+ 56.Ke5 
Txf2? 57.Txb7+ og sort opgav, da tårnet falder 
efter en afdækkerskak! 1–0 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er der plads til dit bidrag til  
klubbladet  

 

SKAKNYT 
 
 

Det behøver bestemt ikke at være 1.klasses-partier ! 
 

Vi må da takke vores Jens Chr. Lund  
for hans indsats her i bladet. 

Ellers . . . 
hvad ? 
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Skoleskak i Tønder   Sted: Tønder Gymnasium og HF 
Tid:    torsdage kl. 16-17.30 

Opdateret  28.okt. 2003    
  

Tønder Skakklubs skakskole. 
  

Dagbogen: Kommende tilbud: 
  
Tirsdag den 28. okt.: 1. runde i holdturneringen. 
Tønder Junior udgøres af spillere fra skakskolen 
sammen med Nikolaj Holm fra skakklubben. 
Aftenens modstandere var Frøslevlejrens 
Efterskole, der består af meget ældre spillere og 
sikkert er stærkt nok til at vinde rækken. Men 
Tønder-spillerne bed godt fra sig og tabte kun 
med 3½-6½. Nikolaj Holm scorede 1½ point, Chr. 
Boisen og Thomas Skov Kristiansen 1 point hver. 
  
Torsdagene 2., 9. 23. okt. havde alle 6-7 deltagere. 
Der er blevet studeret enkelte glans-partier og man er 
begyndt på efterårets turnering.  
  
Torsdag den 25. sept.: 6 deltagere, til 
opgaveløsning, teori og spil ved Kaj Elkjær og Erik 
Damholdt. Næste gang starter den store 
gennemgående efterårsturnering. 
  
Torsdag den 18. sept.:  8 deltagere til teori og spil. 
Den russiske skakskole stod på programmet. 
  
Torsdag den 11. sept.: Kun 5 fremmødte denne 
gang. Erik Damholdt underviste i åbningsspil og 
gennemgik et parti fra Tønder Byturnering 2003. 
Derefter kunne man øve sig igen. 
  
Torsdag den 6. sept.: Så fik vi startet igen !  Der var 
introduktion til sæsonen, og man fik love til at øve sig 
før den store turnering går i gang.  8 mødte op. 
  
 

  
Skoleskakken er startet igen 
- der spilles torsdag kl.16  
Tag gerne en ven eller veninde 
med ! 
  
  
Amtsmesterskaber 1.november 
 
Hele 9 unge fra skakskolen i 
Tønder deltager i amtsmester-
skaberne i Haderslev den 1. nov. !  
Det bliver spændende !! 
  
  
Holdturneringen 
begyndte tirsdag den 28. okt. og 
der skal spilles 7 kampe i alt, hver 
gange med to partier. 
 
Tønder Junior stillede således op i  
 
1.kamp: Nikolaj Holm, Søren 
Sønnichsen, Chr. Boisen, Thomas 
Skov Kristiansen, Dan 
Kreutzfeldt.   
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Skakkalenderen 

Der spilles hver mandag aften fra kl.19, samt 1- 2 torsdage pr.måned i 
højsæsonen fra kl.19.30. 

Man kan deltage i arrangementerne, kigge på eller spille hyggeskak. 
Alle er velkomne til uforpligtende at kigge indenfor  . . . . 

Der er skoleskak torsdage kl.16-17.30, undtagen i skoleferierne.  
Sæsonen 2003-04 undervises i skak fra og med 4.september til og med 29.april.. 
søndag  18. jan. Sønderjysk EMT i Gråsten: de to første runder.  

mandag  19. jan. 19.30:  GrandPrix-7.  Tilmelding i klublokalet senest kl. 19.20.  

tirsdag  20. jan Vesteregnens Hurtigmesterskab  i Løgumkloster  

mandag  26. jan. 
A-rækken:        Tønder 2 - Oversø Frørup  
D-rækken:        Tønder Junior - Bov 6 

tirsdag  27. jan. C-rækken:        Alssund 3 - Tønder 3  

søndag    1. febr. 3. division:         Tønder - Haderslev  

mandag    2. febr. Klubturneringen begynder med de første runder.  

søndag    8. febr. Sønderjysk EMT: Runde 3+4.  

mandag   9. febr. Hængepartier fra klubturneringen og hyggeskak.  

mandag  16. febr. Klubturneringen: Indledende runder fortsat.  

torsdag  19. febr. 19.30:  GrandPrix-8.  Tilmelding i klublokalet senest kl. 19.20.  

mandag  23. febr. 
A-rækken:        Tønder 2 - Augustenborg  
D-rækken:        Tønder Junior - Bov 5  

søndag  29. febr. 3. division:          Springeren, Kolding  -  Tønder.  

mandag  1. marts. Klubturneringen: Indledende runder fortsat.  

mandag    8. marts 
C-rækken:         Tønder 3 - Ribe 5  
D-rækken:         Tønder Junior - Bov 4  

tirsdag    9. marts A-rækken:        Alssund 2 - Tønder 2  

søndag  14. marts 3. division:         Nyborg - Tønder  

mandag  15. marts Klubturneringen  fortsat  

torsdag  18. marts. 19.30:  GrandPrix-9.  Tilmelding i klublokalet senest kl. 19.20.  

mandag  22. marts Klubturneringen  fortsat  

mandag  29. marts Klubturneringen  fortsat  

mandag   5. april Hængepartier og hyggeskak  

tirsdag   6. april Påskelyn i Løgumkloster ?  

torsdag  15. april 19.30:  GrandPrix-10.  Tilmelding i klublokalet senest kl. 19.20.  

mandag  19.april Klubturneringen  fortsat  

søndag  25. april Sønderjysk Pokalturnering.  Spilles igen i år i Tønder.  

mandag  26. april Klubturneringen  fortsat  

mandag   3. maj Ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub.  

mandag  10. maj 19.30:  GrandPrix-11.  Tilmelding i klublokalet senest kl. 19.20.  

mandag  17. maj 19.30:  GrandPrix-12.  Tilmelding i klublokalet senest kl. 19.20.  

mandag  24. maj Sæsonafslutning med lidt lyn og lidt oprydning.  



 


