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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. 108 fra: Jens Chr. Lund, Hans Ulrich Christensen, Jens O.Olesen 
Leif Bregnedal, Egon Laugesen, Carsten Hansen - m.fl.  

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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Generalforsamling i Tønder Skakklub 

mandag den 3. maj 2004 kl. 19.30 
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub. Datoen er som 
sædvanlig første mandag i maj, dvs: mandag den 3. maj, tidspunktet er kl. 19.30, og 
stedet er vort spillelokale på Tønder Gymnasium og HF. 
 
Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Kassererens beretning 
 4. Fastsættelse af kontingent, kørselstilskud og 

turneringsindskud. 
 5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor 
 6. Modernisering af klubbens vedtægter 
 7. Indkomne forslag   (skriftligt senest 29. april) 
 8. PR-offensiv med henblik på at øge medlemstallet. 
 9.   Turneringer og aktiviteter,  

herunder fastsættelse af turneringsindskud  
10. Kommunikationsmidlerne Skaknyt og hjemmesiden 
11. Evt. 

     Bestyrelsen. 
 
Bemærkninger til dagsordenen: 
 
Ad 4.: Bestyrelsen foreslår uændrede takster for kontingent og kørselsdækning. 

Kontingentet udgør pt 600kr for seniorer, 450 kr for juniorer, studerende og 
pensionister, samt 300 kr for børn under 14 år.  

Ad 5.: Bestyrelsen består i øjeblikket af Niels Falsig, Jørn Lassen, Jens Carl 
Pedersen, Kaj E. Larsen, Rolf Zömbick, Jens Olesen, Nikolaj Holm.  

 Alle er på valg, – og alle har indvilget i at genopstille. 
Ad 6.: Vedtægterne har længe trængt til et eftersyn. Det har de fået nu, og 

bestyrelsen fremlægger et forslag til ændrede vedtægter. 
Ad 7.: Forslag, der ikke ligger inden for dagsordenens punkter, og som ønskes til 

afstemning, skal afleveres skriftligt (gerne via mail) til formanden senest den 
29. april.  

Ad 8.: Bestyrelsen foreslår, at der investeres kræfter og økonomi i en storstilet PR-
indsats ved starten af næste sæson. 

Ad 9.: Beløbsstørrelserne for indskud til klubbens faste aktiviteter ønskes fastsat for 
den kommende sæson. 

      Nf 
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En underlig divisionsturnering 2003-04 

 

Så er holdturneringen afsluttet for denne gang. Jeg har lyst til at knytte et par kommen-
tarer til forløbet i 3.division, for det har været yderst specielt, - med et nydansk ord weird 
!  Tre hold ud af otte skulle rykke ned, så opmærksomheden gik på at undgå at slutte 
blandt de tre.  
I første runde skulle vi spille hjemme mod Søndersø, der ligesom os måtte forventes at 
være med i den nederste halvdel. De mødte op med 5 mand, og vi vandt 6-2. Det så 
lovende ud.  
Næste modstander var Åbenrå, der var kommet med på afbud og skulle besejres. Vi tabte 
3½-4½ efter en underlig kamp, hvor vi smed ca 1½ points væk hen imod afslut-ningen. 
Den værste synder var undertegnede, som i en god stilling ville ofre sig igen-nem og 
uheldigvis undlod at følge hovedplanen. Mindst lige så slemt var meldingen et par dage 
senere: Søndersø havde trukket sig (læs: var presset ud) efter at have modtaget 
karantæner for kun at møde med 6 mand mod Haderslev. Hvordan kan man straffe et 
hold, der følger reglerne og stiller med mindst 5 spillere ? Underligt ! 
Så gjaldt det Ribe, der i disse år har et hold, som hører hjemme i den bedste halvdel af 
divisionen. Ribes ønske var, at kampen skulle holdes lige, og vores var ikke meget 
anderledes. Sådan blev det så: Vi tabte 3½-4½. Vi burde vist have snuppet et halvt mere 
via holdkaptajnen. Men alt i alt et okay resultat, som dog placerede os på nedryknings-
plads. 
Første modstander efter jul var Frem Odense, der var udset til at være Haderslevs værste 
konkurrent i toppen. Vi spillede koncentreret og godt – og vandt 5-3. Den første med-
tællende sejr var altså over netop Frem. Underligt ! 
Så gjaldt det Haderslev, rækkens klart bedste hold. Vi tabte sidste år med 1-7 og var 
indstillet på at fighte og håbede på ca 3 points. Vi kæmpede virkeligt, spillede godt.og 
havde vor klart bedste dag. 5-3 til os, og så var det måske endda var i underkanten af det 
fortjente. Underligt ! 
I næstsidste runde skulle vi så til Kolding og møde Springeren, der havde klaret sig 
skuffende dårligt og allerede var dømt til at følge med Søndersø ud. Vi forventede en klar 
sejr. Vi tabte 3½-4½, helt fortjent i lyset af vores indsats. Vi spillede dårligt og uovervejet 
på flere brætter og soldede ydermere points væk. Sent samme aften kunne man på DSU`s 
hjemmeside se, at vi var dømt som vindere, fordi Erik Damholdts modstander ikke var 
opført på styrkelisten. Underligt ! 
Vi lå nu på en tredjeplads i rækken og ville forblive der, hvis vi ikke dummede os alt for 
meget i sidste runde mod Nyborg. 3 points ville sikre os uanset udfaldet af de øvrige 
kampe, og sandsynligvis ville et enkelt point være nok. Vi fik de 3 points efter en kamp, 
som efterlod en flad fornemmelse hos os. Men altså et nyt nederlag mod et hold vi skulle 
kunne slå. Peter vandt ufortjent, Hans Ulrich tabte endnu mere ufortjent. Igen:Underligt!   
    
Stort set var der kun en ting, der ikke var underlig: Haderslev vandt rækken og rykker op 
i 2.division. Ud af rækken rykker Søndersø, Springeren Kolding og Frem Odense – og 
altså ingen sønderjydske hold. Det er så godt, at det næsten er…..underligt !       nf 
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MEDLEMSNYT 
 

Medlemsnyt er et resumé af klubbens hjemmesider på Internettet (`Seneste 
nyt`), samtidig er det en oversigt over en del af aktiviteterne i klubben og 
dermed en slags protokol over klubbens virke.   
 
Mandag den 5. januar. En stille aften på grund af holdkampe. Tønders skole-
skakspillere havde hjemmebane, men det lykkedes kun med besvær at leve op 
til favoritværdigheden: Tønder Junior ― Nordals Skoleskak = 5½-4½.  Søren 
Sønnichsen og Mikkel Malle scorede begge 2 point, mens Nikolaj Holm vandt 
det ene parti mod skoleskaklederen Jan Zimmerman, og Chr. Boisen spillede et 
parti remis. - Tønders andethold var i stærk opstilling til udekampen Bov, men 
holdet har fortsat svært ved at finde fodfæste i A-rækken. Resultatet blev Bov-2 

― Tønder-2 = 3½-1½.  Niels Chr. Nielsen vandt for Tønder, og Gonde Hansen 
spillede remis.  - I slyngelstuen var ca 10 spillere i gang med fredelig hyggeskak 
og iltert lynskak med Jørn Lassen som aftenens topscorer.  
 
Tirsdag den 6. januar. De yngste var i kamp igen, denne gang på udebane 
mod Ribes juniorer, der nok er rækkens bedste hold. Det gik rigtig godt: Ribe-6 

― Tønder Junior = 5-5.  For Tønder vandt Søren Sønnichsen begge partier, mens 
Chr. Boisen, Dan Kreutzfeldt og Anders Pihlkær vandt hver et parti. På første-
brættet havde Nikolaj det svært mod stærke Knud Jespersen (1704).  
 
Søndag den 11. januar: Hjemmekamp i 3.division med et glimrende resultat:  
Tønder ― Frem, Odense = 5-3. For Tønder vandt Jens Chr. Lund, Egon Laugesen 
og Asger Olesen, mens der var remis til Leif Bregnedal, Hans Ulrich Christensen, 
Peter E. Larsen og Niels Falsig.  
 
Mandag den 12. januar: Fuldt program i Vesteregnens Hurtigmesterskab, dvs tre 
fulde runder i finalegrupperne. Intet er afgjort, men det er nu muligt at skimte 
favoritter. I finalegruppe-1 har Kaj E. Larsen, Tønder, 3½ point, men han forfølges 
skarpt! Hele 4 spillere ligger ½-1 point efter. I gruppe-2 har Nis H. Madsen, 
Løgumkloster, 4 point og et tydeligt forspring, mens Ole Kreutzfeldt, Tønder, og 
Anders M. Larsen, Løgumkloster, fører gruppe 3 med hver 3 point. 
 
Mandag den 19. januar var programsat til GrandPrix7, og der var god 
opbakning. Djævleskakken havde 10 deltagere, der havde en lang, 
opslidende og yderst jævnbyrdig turnering. Gonde Hansen var alene i spidsen 
før sidste runde med 1 point forspring, men et nederlag mod Helge Andersen 
bragte både Helge, Erik Damholdt og Peter E. Larsen op på samme pointtal. 
Der skulle derfor spilles lynomkamp mellem disse fire, og den vandt Helge 
Andersen, der dermed scorede de 10 point.  
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Hyggehjørnet havde 4 deltagere, hvoraf en var over-kvalificeret og dermed 
ikke talte med i pointene. Rolf Zömbick vandt med 3 point foran Ole Kreutzfeldt 
med 2 point. 
 
Tirsdag den 20. januar. De sidste runder i Vesteregnens Hurtigmesterskab. Det 
blev en dramatisk og spændende aften, især i finalegruppe-1, hvor Niels Falsig, 
Tønder, var alene i spidsen før de to sidste runder, men så gik helt ned. Dermed 
strøg Hans V. Hansen, Løgumkloster, Jørn Lassen og Kaj E. Larsen, begge 
Tønder,  forbi og holdt trit med hinanden hele vejen. De tre sluttede lige med 5½ 
point hver - og der måtte lynomkampe til. Efter to runder omkampe, der også 
sluttede lige, besluttedes det, at de alle tre var værdige til at dele 
mesterskabet!  Finalegruppe-2 havde 12-årige Nikolaj Holm. Tønder, på en delt 
førsteplads før sidste runde, men et nederlag her til Nis H. Madsen, Løgumkloster, 
bragte Nis op på førstepladsen, og Nikolaj måtte nøjes med en fornem anden-
plads. Finalegruppe-3 blev vundet klart af Anders M. Larsen, Løgumkloster,  med 
5 point. Ole Kreutzfeldt og Søren Henriksen, begge Tønder, sluttede lige med 3 
point hver, og en omkamp placerede Ole på andenpladsen. Som sædvanligt 
en hyggelig turnering, - og den gentages næste år.  
 
Mandag den 26. januar. To holdkampe på hjemmebane - og man oplevede 
det sjældne, at der blev gjort rent bord! Tønders andethold i A-rækken har 
savnet medvind i denne sæson, men i aften faldt de tvivlsomme stillinger ud til 
Tønders fordel. Resultat: Tønder-2 ― Oversø Frørup = 5-0. Det vindende hold 
stillede således op: Kaj E. Larsen, Niels Chr. Nielsen, Jens Olesen, Jens Carl 
Pedersen og Gonde Hansen.  Det meget unge hold i  D-rækken gjorde det 
ligeså fint:  
Tønder Junior ― Bov-6 = 10-0. Tønder stillede op uden Nikolaj Holm på 
førstebrættet og var i følgende opstilling: Søren Sønnichsen, Christian Boisen, 
Thomas Skov Kristiansen, Dan Kreutzfeldt og Mikkel Malle. En aften, der tæller 
flot i statistikkerne !   
 

Tirsdag den 27. januar var vort tredjehold i kamp i C-rækken. Mandagens 
tendenser med rent bord fortsatte, bare modsat denne gang:  Alssund-3 ― 

Tønder-3 = 5-0. Tønder stillede ellers med et rimeligt stærkt hold, men Alssund 
var overbevisende stærke. 
 
Fredag den 30. januar. var Tønders tredjehold igen i kamp, denne gang i 
Flensborg. Tendensen med at holde rent bord fortsætter i denne uge:  
Fribonde-2 ― Tønder-3 = 5-0.   Holdleder Rolf Zömbicks kommentar:  
"Den dårlige nyhed er, at vi tabte 5-0. Den gode er, at vi ikke har tabt humøret" ! 
- Tønder-mandskabet mangler en enkelt kamp, men synes ret sikker på at slutte 
sidst i C-rækken i år. Der er ingen nedrykning.  
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Lørdag den 31. januar.  Der blev spillet holdmesterskaber i sønderjydsk 

skoleskak i Åbenrå. Tønder var repræsenteret ved 2 hold, der begge 
aldersmæssigt blev placeret i hver sin C-række. Hold-1 bestående af Nikolaj 
Holm, Søren Sønnichsen, Christian Boisen og Thomas Skov Kristiansen måtte dog 
også dyste mod et par B-hold, men opnåede alligevel en fin 2. plads med 8 
point af 12 mulige. Topscorer var Søren Sønnichsen med maximum 3 point. 
Hold-2 vandt sin C-række med 11½ point af 16 mulige, og hver spiller fik en 
pokal med hjem! Holdet bestod af spillerne Henrik Møller, Jonas Thoms, Anders 
Rohde Pihlkjær og Dan Kreutzfeldt. Her var Dan Kreutzfeldt topscorer med 
maximum 4 point.  
Flot gået af Tønder-drengene !  
 
Søndag den 1. februar bød på sæsonens sidste hjemmekamp i 3. division, hvor 
topholdet og storfavoritterne til oprykning, Haderslev, kom på besøg.  Det blev 
et 6 timer langt drama, hvor de stærkt opsatte Tønder-spillere kæmpede og 
kæmpede - og fik succes: Tønder ― Haderslev = 4½-3½ . Enkeltresultaterne i 
dette lokalopgør: Jens Chr. Lund – Søren Brautsch 0-1, Egon Laugesen – Kai 
Bjørnskov ½-½, Leif Bregnedal – Jacob Gemzøe 1-0, Hans Ulrich  Christensen – 
Carsten Hansen 1-0, Niels Falsig – Jan Garbrecht 1-0, Asger Olesen – Allan 
Schmidt Hermansen ½-½, Jens O. Olesen – Claus Mogensen ½-½, Jørn Lassen – 
Allan Hye 0-1.  En flot eftermiddag for Tønder Skakklub, der nu synes uden for 
nedrykningsfare.  
 
Ex-Tøndringer har også succes i holdturneringen. Arne Matthiesen, der holder 
kontakten til Tønder Skakklub vedlige gennem et lokalmedlemsskab, spiller jo nu 
på bræt 2 i 1. division for SK1968 og har her gjort det fremragende i denne 
sæson. I går blev det til en ny gevinst mod Erik Bentzen, Nørresundby. Arne 
fortæller, at Jesper M. Lauridsen, der også har spillet på bræt 2 i Tønder og nu 
spiller for Helsinge i 1.division, var oppe mod GM Johnny Hector i gårsdagens 
divisionskamp - og vandt !  
 
Mandag den 2. februar. De første runder i årets udgave af Tønder Skakklubs 

Klubturnering. Der spilles i indledende puljer, hvorfra man kvalificerer sig til 
finalegrupper, og i den slags kan der nemt komme gedigne overraskelser. Det 
var også tilfældet i aftes!  De tre største favoritter havde ikke fået armene ned 
efter sidste uges holdsuccesser. Det udnyttede de tre deltagende 
skoleskakspillere. Dan Kreutzfeldt snød Jørn Lassen for en officer, men måtte 
efter lang kamp alligevel bøje sig. Søren Sønnichsen fik vældig godt fat i Kaj E. 
Larsen og havde flere chancer for at afgøre partiet, men måtte til sidst 
acceptere en remis. Chr. Boisen kombinerede fint mod Niels Falsig og holdt fast. 
Der er 18 deltagere.   
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Mandag den 9. februar. En aften i vinterferien, bød på et enkelt afviklet hænge-
parti i klubturneringen mellem Søren Sønnichsen og Nikolaj Holm med remis som 
resultat, samt en større lynturnering med 9 deltagere. Vinder blev ex-Tønder-
spilleren Andreas Kastbjerg efter omkamp med Jørn Lassen. 
 

Mandag den 16. februar, indeholdt de to næste runder i klubturneringen.  
Flere afbud førte til en del udsatte partier. Resultaterne rummede igen et par 
artige overraskelser. Chr. Boisen fulgte godt op på første runde med en sejr over 
Erik Damholdt - og unge Christian er nu tæt på at kvalificere sig til den øverste 
finalepulje. 
 
Torsdag den 19. februar. Der blev atter spillet GrandPrix, denne gang den 8. 
afdeling med kun 7 deltagere. Aftenens vinder blev Kaj E. Larsen med 5 point 
(tab til Niels Falsig) foran Niels Falsig (tab til Ole Kreutzfeldt og remis mod Erik 
Damholdt) og Erik Damholdt (tab til Kaj E. Larsen og remis mod N. Falsig), begge 
4½ point.  
 
Carsten Hansen fortæller i en email fra USA, at han har deltaget i US Amateur 
Team East, en holdturnering for 4 mandshold, hvor ratinggennemsnittet på et 
hold ikke måtte overstige 2200. Der deltog 279 hold !  -  
Carstens hold, Chesscafe.com, hvor han sad på førstebrættet, fik en delt 
3.plads, og Carsten scorede 4½ af 6, svarende til en ratingpræstation på 2490 - 
fornemt efter en pause fra turneringsskak på 2½ år. Et af hans partier kan ses her 
i bladet. 
 
Mandag den 23. februar. To holdkampe på hjemmebane. Andetholdet var part 
i en yderst jævnbyrdig dyst mod en kompetent modstander:  
Tønder-2 ― Augustenborg-1 = 2½-2½, hvor Jens Carl Pedersen og Gonde 
Hansen vandt for Tønder, mens Jens Olesen spillede remis.  
Juniorholdet var vært mod et ligeså ungt hold fra Bov og gjorde det igen yderst 
fint, selv om holdkaptajn Nikolaj Holm valgte at stå over: Tønder Junior ― Bov-5 

= 9½-½. Her scorede Søren Sønnichsen, Chr. Boisen, Thomas Skov Kristiansen og 
Anders Pihlkær alle 2 point efter to sejre, mens Dan Kreutzfeldt måtte nøjes med 
1½ point. - Herudover blev der spillet et enkelt hængeparti i klubturneringen, 
samt lidt lyn i slyngelstuen.  
 
Søndag den 29. februar. Divisionskamp i Kolding for Tønders førstehold, - og med 
et resultat som Tønder-spillerne absolut ikke kunne være tilfredse med:  
Springeren, Kolding ― Tønder = 4½-3½. For Tønder vandt Jens Chr. Lund, Egon 
Laugesen og Hans Ulrich Christensen, mens Niels Falsig spillede remis.  
Der var mindst to point mere inden for rækkevidde til Tønder i dén kamp!  - 
Tønder er nu på rækkens tredjeplads, og meget skal gå grueligt galt i sidste 
runde, hvis holdet skal rykke ned.  
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Mandag den 1. marts. Sidste aften i de indledende puljespil i Klubturneringen. 
Der er nu kun én uafklaret sag tilbage, nemlig at få afgjort, hvem der følger 
med Kaj E. Larsen op i øverste finalegruppe fra pulje A. Der skal afvikles en 
lynom-kamp mellem Nis Peter Jollmann og Jens Ole Olesen. Finalepulje B 
udviklede sig til en gyser, idet det efter nogle spændende partier lykkedes Niels 
Falsig at ind-hente Jens Carl Pedersen og Chr. Boisen, og de tre spillere måtte 
ud i lynomspil. 
 
Skrivebordssejr. Tønder Skakklub tabte 3.divisionskampen mod Springeren i 
Kolding i Søndags med 3½-4½ efter en bleg indsats på mange brætter. 
Springeren havde fejl i holdopstillingen. Da deres 8.mand ikke var anført på 
styrkelisten. har turneringslederen grebet ind og tildelt Tønder et point ekstra og 
dermed sejren. Vi tager naturligvis imod det ekstra point og de 2 ekstra 
matchpoint, men vi vil fortsat græmme os over, at vi i den kamp ikke kunne 
klare sagerne selv.  
 
Klubturneringen er nu klar til finalespil. Omkampen mellem Nis Peter Jollmann og 
Jens O. Olesen bragte Nis Peter i gruppe I. Turneringen genoptages den 15. 
marts. 
 
Sønderjysk EMT 2004 blev spillet i Gråsten og er nu afsluttet.  Vinder blev John 
Rendboe, Århus Skakklub, foran Lars Hansen, SK1968, men titlen sønderjysk 
mester skal placeres hos Kai Bjørnskov, Haderslev, eller John Wilton, Ribe, da 
mesteren skal repræsentere en sønderjysk klub. De to spiller omkamp senere. 
Kim Czepluch, Alsssund, vandt basis-1, Knud Jespersen, Ribe, vandt basis-2, 
mens Erik Asmund, Gråsten, og Carsten Borchert, Alssund, delte førstepladsen i 
basis-3, og Jørn Berthelsen, Gråsten, snuppede basis-4. Tønder Skakklub var 
repræsenteret med kun én spiller, Rolf Zömbick, der sluttede ca midt i basis-5, 
der vandtes af Esben Thomsen, Åbenrå.   
 
Mandag den 8. marts. To holdkampe på hjemmebane. Tønder-3 i C-rækken har 
stadig svært ved at hente point, også denne aften: Tønder-3 ― Ribe-5 = ½-4½, 
hvor Knud Løvenholdt på 1.brættet holdt remis i et langt og spændende parti. 
De unge spillere i D-rækken missede et par point i anden ombæring efter at 
have vundet første runde 5-0. Men holdet stormer fortsat fremad: Tønder Junior 

― Bov-4 = 7-3. Søren Sønnichsen og Chr. Boisen  vandt begge de to kampe, 
mens Nikolaj Holm, Thomas Skov Kristiansen og Anders Pihlkær hver vandt en 
kamp.  Tønder-drengene slutter formentlig på rækkens 2.plads med 48½ point 
ud af 70 mulige.  
 
Tirsdag den 9. marts: Tønder-2 var i Sønderborg til kamp  i A-rækken. Tre af 
stamspillerne var forhindret, og der blev sat reserver ind både ovenfra og 
nedefra på styrkelisten. For Tønder vandt Asger Olesen og Erik Damholdt, mens 
Kaj E. Larsen spillede remis. Slutresultat: Alsssund-2 ― Tønder-2 = 2½-2½, hvilket 
formentlig placerer Tønder-holdet lige under midten i sluttabellen.  
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Holdturneringen 2003-04 er nu slut. Som sidste Tønder-mandskab var 
divisionsholdet til afslutning i Nyborg. Det blev en underlig kamp, som 
markerede afslutningen på en underlig divisionsturnering. Tønder ville med 3 
point være stensikre på at undgå nedrykning, og det blev også lige hvad vi fik:  
Nyborg ― Tønder = 5-3 efter gevinst til Peter E. Larsen og remis til Jens Chr. Lund, 
Asger Olesen, Jørn Lassen og Erik Damholdt. Peter skulle have tabt, Hans Ulrich 
havde fortjent at vinde, og sådan er der så meget . . . Haderslev vandt gruppen 
og rykker op i 2.division. Søndersø, Springeren Kolding og Frem Odense rykker 
ned til de lokale serier. Tønder slutter på en uventet 3.plads, men ikke langt fra 
nedrykningsstregen.   
 
Mandag den 15. marts: De første runder blev spillet i klubturneringens finalespil. 
Sidste års klubmester, Jørn Lassen, måtte afgive point for første gang i år, men 
ikke mere end at det stadig kan nås. Kaj E. Larsen og Nis Peter Jollmann fører 
den øverste gruppe, Jens Carl Pedersen fører gruppe II, og de unge Nikolaj 
Holm og Søren Sønnichsen har lagt sig i spidsen i gruppe III.     
 
Torsdag den 18. marts bød på GrandPrix9.  Der har været meget skak for 
Tønders spillere de seneste uger, og det kunne mærkes på fremmødet, idet kun 
7 spillere mødte op. Heraf var de 6 med i aftenens afdeling af djævleskakken, 
der blev vundet af Niels Falsig med 4½ point (remis mod Helge Andersen) foran 
Erik Damholdt med 3½ point (remis mod Kaj E. Larsen og nederlag til Niels 
Falsig).    
 
Løgumkloster op i mesterrækken. A-række nord blev vundet af vore venner fra 
Løgumkloster, der hermed har sikret sig adgang til næste års mesterrække. 
Tillykke til Klosterfolkene! Hans V. Hansen scorede maksimum 7 point i dette års 
holdturnering. I mesterrækken skal der iøvrigt nu spilles oprykningskamp mellem 
de to bedst placerede hold Bov og Alssund.  
 
Mandag den 22. marts. Der fortsattes med finalespillet i klubturneringen: Mange 
spændende partier, hvor fordelene vippede frem og tilbage.  
 
Ratinggevinster i holdturneringen. Divisionsturneringens partier er i år blevet ratet 
for andet år i træk, og igen med næsten lutter plus-ændringer til Tønders 
spillere: Jens Chr. Lund +10, Egon Laugesen +8, Leif Bregnedal +12, Hans Ulrich 
Christensen +23, Peter E. Larsen +6, Niels Falsig +6, Asger Olesen +17, Jens O. 
Olesen +15, Jørn Lassen -25, Erik Damholdt +5. Fra og med næste sæson rates 
også sekundarækkerne. 
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Torsdag den 25. marts var der bestyrelsesmøde i Tønder Skakklub.  
Alle i bestyrelsen deltog, samt 3 særligt indbudte. Der var tre hovedtemaer:  
Justering af klubbens vedtægter. (2) Klargøring til generalforsamlingen mht 
økonomi, bestyrelse osv. (3) Forberedelser til en storstilet PR-offensiv cirka ved 
starten af den ny sæson. - Selve mødet varede godt 2 timer, og bagefter var 
der selvfølgelig lynskak.  
 
Mandag den 29. marts. Endnu to runder i finalegrupperne i klubturneringen. 
Denne gang med 1-1 som det mest gennemgående resultat og ingen større 
overaskelser.  
 
 
 
 

 

 
• Har du opdaget, at der på vore hjemmesider  også  kan findes : 
• skakresultater fra Tønder Skakklub helt tilbage til 1996 ? 
• opdaterede lister over bymestre og klubmestre gennem tiderne ? 
• masser af enkeltresultater ? 
• partier og spinatbedet ? 
• mange billedsider (og der kommer flere til) ? 
• links til vore sponsorer ? 
• - og meget mere . . . . .  
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Følg med på vore hjemmesider   .  .  .  .  .  . 
 

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

     .  .  dugfriske meldinger fra Tønder Skakklub 
 



Tilbageblik……………………….. 
på gamle Skaknyt og tiden dengang 
 
 
Aprilnummeret af Skaknyt i 1979  indeholdt masser af referater, resultater og partier. Der 
havde just været spillet Sønderjysk EMT i Løgumkloster, og hele 5 medlemmer af 
Tønder Skakklub havde deltaget. Poul H. Hansen opnåede en flot 2. plads i 
mesterrækken med 5½ points, 1 point efter Bjørnskov og 1 point foran Ole B. 
Christensen.  I 1. klasse sluttede Helge Andersen ca i midten med 3½ points, i 2. klasse 
opnåede Chr. A. Petersen 4½ points og Geert Petersen 1½. Broder Petersen scorede 3½ i 
3. klasse. 
 
I Holdturneringen (se holdopstillinger i Skaknyt 106) havde Tønder ambitioner om en 
hurtig tilbagevenden til 3. division. Efterårets fire runder var ikke forløbet alt for 
vellykket, og Tønder lå 1½ points efter Alssund. Men en flot serie på 7-1 mod Bov, 4½-
3½ mod Åbenrå og 7-1 mod Ribe bragte Tønder op på 39½ points i mesterrækken foran 
Alssund med 37½ og Åbenrå med 34 points. 
Altså: Tønder var for gud-ved-hvilken gang tilbage i 3. division. 
Andetholdet sluttede midt i A-rækken efter et katastrofalt forår, mens Tønder III og 
Tønder IV blev no. 4 i henholdsvis B-rækken og C-rækken. 
Tønders topscorere blev: Førsteholdet:  Poul H. Hansen 6 points, Andetholdet: Helge 
Andersen med maximum 7 points, Tredjeholdet: John Andersen også 7 points ! 
Fjerdeholdet: Kim Printz Madsen 4½ points.  
Dengang var der af og til en TIP-13 kupon i Skaknyt med holdkampe fra den sønderjyske 
holdturnering, - og selv om man skulle tro, at det er nemt at tippe skak, så viste 
resultaterne noget andet. Der var mange bidragydere til Skaknyt 7, men ingen nåede 
højere end 9 rigtige. 
 
Der var partier med følgende lokale spillere: Leif Olsen, Werner Moseberg, Kaj E. 
Larsen (mod Jørgen Nielsen, Ribe), Andreas Kastberg, Poul H. Hansen og Karlo 
Christensen. 
 
Der var også indkaldelse til generalforsamling 1979. Chr. A. Petersen havde meddelt, at 
han ville trække sig fra bestyrelsen. Han havde ellers været en glimrende materiel-
forvalter for klubben – og initiativtager til mange ting i klublivet.   
Klubben spillede på det tidspunkt hver torsdag kl. 19.30 på Omsorgscentret, 
Ribelandevej, - det nuværende Tønder Kulturhus. Kontingentet, ja hold fast, det er kun 25 
år siden: Det var 110 kr årligt for seniorer og 50 kr for juniorer. Lokalmedlemmer kunne 
optages for 5 kr årligt. 
Et af temaerne for generalforsamlingen var ”sommerskak”.  Det skulle afgøres om 
klubben skulle fortsætte med en ugentlig spilleaften gennem hele sommerperioden ! 
 
 
       -nf 
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Tilbageblik………….…..   

på gamle Skaknyt og tiden dengang 
 
 
Som afslutning på sæsonen udkom Skaknyt 8 lettere forsinket i juli 1979. 
 
Et af bladets hovedpunkter var referatet fra årets generalforsamling, hvortil der var mødt 
32 (!) medlemmer. Formanden Jens Carl Pedersen valgte en kort beretning, fordi ”Tønder 
Skakklub har haft en god sæson 1978-79”. Nogle hovedpunkter: Fire hold  
(á 8 mand) havde været med i mester-, A-, B- og C-rækkerne, alle uden for nedryknings-
fare, og førsteholdet vandt i fin stil mesterrækken og rykkede op i 3.division igen. 
Byturneringen havde haft 47 (!) deltagere, og forårsturneringen var formet som en 
holdturnering med 4 spillere pr. hold, i alt 10 hold. Heine Andersen og Kaj Elkjær Larsen 
havde haft skoleskak i Abild og Tønder med mange deltagere. 
 
Kassererens beretning ved Chr. Lassen viste et lille minus, hvilket bl.a. fremgik af, at 
klubben havde opkrævet 4190 kr i kontingenter og afleveret 4268 kr til DSU og 4. 
hovedkreds. Kontingentet blev da også hævet, så beløbene nu var 130 kr årligt for 
seniorer og 65 kr for juniorer. 
 
Bestyrelsen måtte sige farvel til 2 medlemmer: Geert Truelsen, der havde forladt egnen, 
og Chr. A. Petersen, der ønskede en pause. Chr. A. Petersen havde udført et stort arbejde 
for klubben gennem mange år, ikke mindst med varetagelse af materiel og forplejning. 
De øvrige fortsatte, dvs.: Jens Carl Pedersen (formand), Chr. Lassen (kasserer) og Niels 
Falsig (sekretær), mens de to nye blev John Andersen (forplejning) og Poul Henrik 
Hansen (turneringsleder). Jens O. Olesen blev ny suppleant.  
 
Poul Henrik Hansen satte i de år sit præg på klubben. Han indførte ratinglister, nye 
turneringsformer og var initiativtager på mange områder. Han var studerende på Tønder 
Statsseminarium, men afbrød uddannelsen efter ca 3 år, fordi faderen døde og efterlod et 
tomt hus i bydelen Vejgård i Ålborg. Poul Henrik Hansen døde for godt et år siden efter 
at have haft et svagt helbred i mange år. Han var en dygtig skakspiller helt til det sidste. 
Vi bringer på side 18 i dette Skaknyt et parti, han spillede den 15.april 1979 ved DM i 
Aalborg. 
 
Den første ratingliste i Tønder Skakklub var med i Skaknyt 8. Den toppedes af Poul 
Henrik Hansen foran Egon Laugesen, Helge Andersen, Kaj Elkjær Larsen, Niels Falsig, 
Karlo Christensen, Jørn Lassen, Jens Ole Olesen og Heine Andersen. Der var 39 
medlemmer på listen, heriblandt følgende: 11. Jens Carl Pedersen, 13. Jørgen Lehman 
Poulsen, 15. Gonde Hansen, 31. Martin Christansen.  
 
                                                                                                                                  nf 
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Skaknyt no. 8 
juli 1979 



 

Jens Ole Olesen (1794) - Niels Skovvart, Aabenraa (1681) 

3.division: Aabenrå - Tønder (2.runde), 16.11.2003. 

[Red. SN-108]   A38: Engelsk (Symmetrisk Variant)  

1.c4 g6 2.g3 Sf6 3.Lg2 Lg7 4.Sc3 0–0 5.Sf3 c5 6.0–0 Sc6 7.b3 d5 8.cxd5 Sxd5 
9.Lb2 Sb6 10.d3 Sb4 11.Dd2 Ld7 12.Se4 Lxb2 13.Dxb2 Tc8 med hensigten c5-c4. 
14.Tac1 Sa6 15.Da3 Dc7 16.d4 c4 17.bxc4 Sxc4 18.Dxe7 f5? [ Bedre var 18...Lf5! ] 
19.Sf6+! med mattrussel. 19...Txf6 tvunget. 20.Dxf6 Da5 [ 20...Dd6 var vist en bedre 
idé. 21.Dxd6 Sxd6] 21.Txc4!  
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Claus Mogensen, Haderslev (2003) - Jens Ole Olesen (1794)  
3.division: Tønder - Haderslev  (5.runde), 01.02.2004 [D02] 

1.d4 d5 2.Sf3 h6 3.c4 e6 4.Sc3 c6 5.cxd5 exd5 6.Lf4 Sf6 7.e3 Ld6 8.Lg3 0–0 9.Ld3 
Te8 10.Db3 Dc7 11.0–0 Lxg3 12.hxg3 Le6 13.Tac1 Sbd7 14.Se2 Te7 med 
remistilbud. 15.Da3 Tee8 16.b4 a6 17.Sf4 Lg4 18.Db2 Dd6 19.a4 Lxf3 20.gxf3 b5 
21.a5 g5 22.Se2 g4 23.f4 Se4 24.Lxe4 Txe4 25.Tce1 Tae8 26.Sc1 f5 27.Kg2 T4e7 
28.Th1 De6 29.Db1 Tf8 30.Th5 Th7 31.Teh1 Kg7 32.Sb3 Kg6 33.T5h4 h5 34.Dd3 
De4+ 35.Dxe4 fxe4 36.Tc1 Tf6 37.Tc2 Th6 38.Kf1 Th8 39.Ke2 Te8 40.Tc1 Tee6 
41.Kd2 Tf5 42.Tch1 Te7 43.Tc1. Remis. 
Solidt spil af sort mod en stærk modstander. ½–½ 
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 Hvorfor ikke. - Hvid har jo stadigvæk 
materiel fordel. 21...Txc4 22.Se5 [ Bedre  
22.Sg5!! og mat i 2 træk! 22...Le8 23.Se6 
Txd4 24.Dg7#] 22...Tc8 23.Df7+ Kh8 
24.Dxd7 og sort opgav. 1–0 
 
 
 



Hans Ulrich Christensen (1846) - Carsten Hansen (2100) 

3.division: Haderslev - Tønder (5.runde), 01.02.2004 

[Kommentarer af Hans Ulrich Christensen] [C03] 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 Ld7. Sort vælger en variant i Fransk parti, hvor han undgår den 
indespærrede c8-løber. Bagsiden af medaljen er, at hvid relativt ukompliceret får sine brikker i spil 
og får en solid stilling.  4.Sgf3 dxe4 5.Sxe4 Lc6 6.Ld3 Sd7 7.De2 Sgf6 8.Lg5 Le7 9.Sxf6+ Lxf6 
10.Lxf6 Dxf6 11.Le4 Lxe4 12.Dxe4 0–0–0 13.0–0 g5 14.Tad1. Hvid vurderer at den bedste måde, 
at imødegå sorts fremstormen på kongefløjen er et modstød i centrum. Derfor Ta-d1 og ikke Tf-d1! 
14...Thg8 15.Se5. [ 15.Dxh7?! Th8 16.De4 Dh6 er farligt for hvid, da sort nu via den åbne h-linje 
har feltet h2 som et permanent angrebspunkt.] 15...Sxe5 16.dxe5 Dh8?! Sort vurderer hvids e5-
bonde som svag. Problemet med teksttrækket er dog, at så længe e5 er tilstrækkeligt beskyttet, 
har sort vanskeligt ved at få sin dronning i spil. [ Godt ser  16...Df4! ud til at være f.eks. er 17.Dxf4 
gxf4 tvivlsomt pga. hvids svage e5-bonde og sorts spil i den åbne g-linje. En fortsættelse som 
f.eks. 18.g3 h5 ser unægteligt lidt mistænksomt ud fra hvids side af brættet.] 17.Td4 c6 [ Hvis 
17...Txd4 så 18.Dxd4 hvor hvid i slutspillet efter 18...b6 19.Td1 Td8 20.Dxd8+ Dxd8 21.Txd8+ 
Kxd8 22.f4!? har visse chancer.] 18.Ta4 [ Strengt taget er  18.Tfd1 nok bedre. Efter 18...Td5 
19.Txd5 cxd5 20.Dd4 Kb8 er nemlig fint for hvid. F.eks. er 21.c4! Td8 22.b4 lidt kritisk for sort.] 
18...Td5? 19.Txa7 Kb8 20.Da4 Txe5 21.Da3!  
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Et "stille" træk, men nu er stillingen pludselig 
meget vanskelig for sort! 21...c5? Selvom der 
efter teksttrækket er mat i højest 6 træk, viser det 
sig, at der ganske enkelt intet forsvar er mod 
hvids indtrængen. [ F.eks.  21...Td5 22.c4 Te5 
efter 23.Td1 er Ta8+ fulgt af Dd6+ afgørende.; 
21...Te8 er ikke bedre. Igen er  22.c4 
nøgletrækket, hvor hvid f.eks. efter  22...Kc7 
23.Db4 Tb8 24.Td1 på samme måde får alle 
brikker i spil med afgørende fordel.] 22.Da5 Kc8 
23.Db6 og nu er der mat i to træk. 1–0 
 



Poul Henrik Hansen - Arne B. Jørgensen 
DM - Aalborg  (6.runde), 15.04.1979 

[Red. SN–108]   B22: Sizilianisch  (Alapin 2.c3)  

1.e4 c5 2.c3 d6. Mere almindeligt er 2.- Sf6 eller 2.- d7-d5. 3.d4 cxd4 4.cxd4 Sf6 
5.Sc3 e6 6.Sf3 Le7 7.Ld3 a6 8.0–0 0–0 9.Dc2 Sc6 10.a3. For at undgå 10.- Sc6-b4. 
10...e5 11.d5 og springeren må hjem igen! 11...Sb8 12.b4 [ 12.h3!?] 12...Lg4 13.Le3 
Lxf3 14.gxf3 Sh5 15.Kh1 Sd7 16.Se2 Kh8 17.Tg1 g5 18.b5?! Sf4 19.Sg3 Tc8 
20.Dd2 axb5 21.Lxb5 Sc5 22.Tab1 Tg8 23.Sf5 Tg6 24.Lf1 Dd7 25.Lxf4 gxf4 26.Lh3 
Tcg8. Sort stiller op til tårnafbytning, men hvid har andre planer. 27.Tgc1 De8 28.Tb6 
Ld8 29.Tbb1 [ 29.Txd6? Dur ikke pga. 29...Sb3!] 29...b6 30.Dc2 Lc7 31.Lg4 Dd8 
32.Tg1 h5? [ Bedre var 32...Df6 ]  
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Hans Ulrich Christensen (1846) - Jørn B. Andersen (1894)  

3.division: Tønder - Frem (4.runde), 01.11.2003  [B06 Moderne forsvar] 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Sc3 d6 4.Le3 a6 5.Dd2 b5 6.a3 Sd7 7.Sge2 Lb7 8.Sg3 c5 9.Le2 
Db6 10.Td1 cxd4 11.Lxd4 Lxd4 12.Dxd4 Dxd4 13.Txd4 Sgf6 14.0–0 Sc5 15.f3 Lc6 
16.Tfd1 Se6 17.T4d2 0–0 18.Sf1 Sf4 19.Se3 Sxe2+ 20.Sxe2 Kg7 21.Sf4 Tac8 22.c3 
Lb7 23.Sfd5 Lxd5 24.Sxd5 Tfe8 25.Sxf6 Kxf6  ½–½ 
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33.Lxh5 Txg1+ 34.Txg1 Txg1+ 35.Kxg1 
Dg5+ 36.Lg4 Dd8 37.Dc4 Da8 38.Df1 og 
hvid har fordel. Truer med Dh3+. 38...Dg8 
39.Sh6 Dh7 40.Dh3 Kg7 41.Sf5+ Kg8 
42.Se7+ Kg7 43.Lh5 Kf8   
 
Diagram 
44.Dc8+ Kxe7 45.Dxc7+ Ke8 46.Lg4 Dg6 
47.Dxb6 Sd7 48.Dc6 og sort opgav. 1–0 



Jens Chr. Lund (2121) - Michael Jakobsen (2075)  

3.division: Springeren, Kolding -Tønder (6.runde), 29.02.2004 

[Kommentarer af Jens Chr. Lund]   [D36 Dronninggambit] 

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 e6 5.cxd5 exd5 6.Lg5 Le7 7.Dc2. Jeg bemærkede, at Jørn 
havde samme stilling fremme mod sin modstander. Han spillede det svagere 7.e3, der tillader sort -
, Lf5 med snarlig udligning. 7...0–0 8.e3 Sbd7 9.Ld3 h6 10.Lf4 Te8 11.h3. Vi er havnet i 
afbytningsvarianten i Dronninggambit - en stilling, der passer perfekt til min spillestil. Normalt 
spilles her 11.0–0, men med teksttrækket planlægger jeg lang rokade og angreb på kongefløjen. 
11...Sf8 12.0–0–0 Ld6 13.Lxd6 Dxd6 14.Tdg1. Så er kanonerne kørt i stilling. Hvid er klar til g2-
g4-g5 med åbning af g-linjen. Sort er nødt til  at foretage sig noget aktivt for ikke at komme i 
defensiven. 14...b5. En anden og måske bedre plan var 14.- Le6 for at forberede c6-c5. 15.g4 b4 
16.Sa4 Se4 17.Sc5 Df6? Taber en bonde. Det mindst onde var  [ 17...Sxc5 18.dxc5 med hvid 
fordel, bl.a. på grund af kontrollen over felterne d4 og f5.] 18.Lxe4 dxe4 19.Se5 Sg6 20.g5! Et 
vigtigt mellemtræk, der åbner g-linjen for hvid, hvorefter angrebet hurtigt bliver meget farligt. 
20...hxg5 21.Sxe4 De6 22.Sxg5 Dd5. Her skulle sort forsøge [ 22...Dxa2 men hvid har klar fordel 
efter 23.Sgxf7 Sxe5 24.Sxe5 Te7] 23.Sgxf7 Sxe5 24.Sxe5 Le6? Fører til forceret mat. Nødvendigt 
var 24.- Te7, men med to bønder mere står hvid klart bedst. 25.Txg7+!  
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Konsekvenserne af dette tårnoffer skulle regnes 
godt igennem, og det kostede godt 20 minutter på 
klokken før jeg var sikker på gevinst i alle varianter. 
De følgende træk blev spillet á tempo, og det 
forklarer, hvorfor jeg ikke så den simple mat i træk 
29. 25...Kxg7 26.Dg6+ Kf8 27.Df6+ Lf7 28.Sg6+ 
Kg8 29.Tg1 (?) I mine forudberegninger havde jeg 
slet ikke set den simple mat med Dh8, men 
udelukkende fokuseret på Tg1, som jeg havde 
analyseret til sikker gevinst. 29...Dc4+ 30.Kd2 og 
sort opgav. Mat kan ikke undgås. 1–0 
 



Jacob Gemzøe (2118) - Leif Bregnedal (1888)  

3.division: Haderslev - Tønder (5.runde), 01.02.2004 

[Leif Bregnedal + Hans Ulrich Christensen] [E66 Kongeindisk/Fianchetto] 

1.d4 g6 2.c4 Sf6 3.g3 Lg7 4.Lg2 0–0 5.Sf3 d6 6.0–0 Sc6 7.d5 Sa5 8.Sfd2 c5 muligt er også 8.- 
c7-c6. Trækket 9.b2-b4? går jo ikke pga. 9.- Sf6-h5. 9.Sc3 a6 10.Dc2 Tb8 11.b3 b5 12.Lb2 Lh6 
13.f4 e5! Konsekvent og stærkt. Sort spiller målrettet på at underminere dækningen af c4 - 
kærkomne bivirkninger er, at hvid a) mister koordineringen af hans officerer og b) at hans 
kongestilling ruineres. 14.Sd1 [ På  14.fxe5 er  14...Sg4 fint for sort.] 14...exf4 15.gxf4 Sh5 16.e3 
bxc4 17.bxc4. Stillingen ligner nu grundstillingen i Panov varianten i Kongeindisk. 17...Lf5 18.Le4 [ 
18.Se4? De7 fulgt af Tf8-e8 er der ikke så meget ved.] 18...Lh3 19.Lg2 Lf5 20.Le4 Lh3 21.Te1 [ 
På 21.Lg2 undgår sort selvfølgelig trækgentagelsen med enten 21...Ld7 eller også ( 21...Lxg2 
22.Kxg2 f5) ] 21...Dh4 22.Sf3?? Som påpeget af Erik Damholdt ville [ 22.Sf2! have været hvids 
bedste forsvar. Derefter er det vanskeligt at komme med forcerede og gevinstgivende fortsættelser. 
F.eks. 22...Ld7 23.Tab1 Tb4 24.a3 Den konsekvente fortsættelse med 24...Ta4 ser efter  25.Ld3 
lidt akavet ud.] 22...Dg4+ nu falder hvids stilling til gengæld fra hinanden. 23.Kh1 Sxc4! 24.Tg1? [ 
24.Dxc4  går ikke pga. 24.- Dg2 mat.] 24...Sxe3? Som vist af Fritz, så ville [ 24...Txb2!! have været 
det afgørende nådestød. Selv efter hvids bedste fortsættelse 25.Sxb2 ender det med 25...Sxe3 i 
katastrofe.] 25.Sxe3 Dxf4 26.Sc4?  
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hvid misser hans bedste fortsættelse         [ 26.Lc1! 
sort har da ikke meget bedre end 26...Tfe8 27.Sg4 
Dxe4 28.Sxh6+ f.eks. 28...Kg7 29.Dxe4 Txe4 
30.Sxf7! og hvid har formået at sno sig udenom 
forviklingerne.] 
26...f5! 27.Sxd6? fxe4 28.Se5 Txb2! 
 
Diagramm 

Det helt rigtige tidspunkt. Hvids officerer er bundet 
på hænder og fødder, alt imens sort får gjort klar til 
en forceret mat. 29.Dxb2 Lg7 30.Sdc4 Te8 (direkte 
30... e4-e3 er også muligt). 31.Db3 e3! 32.d6? 
De4+ og mat i 2 træk. 0–1 
 
 
 



Kim Burnæs (1906) - Hans Ulrich Christensen (1846)  

3.division: Springeren,Kolding - Tønder (6.runde), 29.02.2004 

 [Kommentarer af Hans Ulrich Christensen]    [C43 Russisk] 

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.d4 Sxe4 4.Ld3 d5 5.Sxe5 Ld6 6.0–0 0–0 7.c4 Lxe5 8.dxe5 Sc6 9.cxd5 Dxd5 
10.Dc2 Sb4. En skarp variant i Russisk parti, som så stærke stormestre, som Tal og Karpov har 
spillet. Indrømmet - der er tale om en hjemmeforberedelse. Jeg har kigget på stillingen i forbindelse 
med et korrespondanceparti mod Gonde! 11.Lxe4 Sxc2 12.Lxd5 Lf5 13.g4 Lxg4 14.Le4 Sxa1 
15.Lf4. Her fortsatte partiet Tal-Karpov (Milano 1975) med: [ 15.Sc3 Lh3 16.Te1 f5 17.exf6 Tae8 
18.Ld2 Txe4 19.Sxe4 Sc2 20.Tc1 Sd4 21.Txc7 Tf7 22.Txf7 Sf3+ 23.Kh1 Kxf7 24.fxg7 Kxg7 25.Le3 
b6 26.Sd2 Sxd2 27.Lxd2 a5 28.f3 a4 29.Kg1 Le6 30.a3 med remis.] 15...Tad8. Som Leif Bregnedal 
rigtigt siger, så er     [ 15...f5 16.Ld5+ ( 16.exf6 Txf6 17.Le5 Lf3!) 16...Kh8 17.Sa3 Tad8 18.Lxb7 
Td1 en mere præcis trækfølge.] 16.Sc3 Sb3 17.axb3 c6 18.b4 Td4!? Solidt - men lidt 
remissøgende (iflg. Bent Larsen er remis jo tab af et halvt point!) ville 18.- a6 have været. 19.Le3 
Td7? [ Begrundelsen for sorts 18.træk er varianten 19...Txb4 20.Lc5 Txb2 21.Lxh7+ Kxh7 22.Lxf8 
men under partiet blev jeg pludselig i tvivl og syntes ikke, det var helt så klart for sort. (Fritz´s 
analyse siger dog, at sort har lige spil).] 20.b5 æv - han spiller altså godt! 20...cxb5 men så 
21.Sxb5? [ På 21.Lxa7 havde jeg kigget på noget i retning af 21...b4 22.Sd5 Tfd8 23.Sxb4 Lh3, 
som desværre er fint for hvid ved korrekt spil.] 21...Le2 22.Sd6 Lxf1 så er partiet igen helt åbent, 
selvom sort umiddelbart er presset i defensiven. Men bare man har en (god) plan, så går det jo 
nok. 23.Kxf1 b6 24.Ke2 h6 25.h4 Tfd8 26.Lf4 f6 27.Sc4??  
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Diagramm 
Taber direkte. Nødvendigt og godt var derimod[ 
27.e6! Txd6 28.e7 hvor sort er nødt til at give 
tårnet for springer og løber. Pga. den skæve 
materialefordeling en vanskelig stilling i praksis, 
selvom det objektivt bør være omtrent lige efter 
28...Td4 29.exd8D+ Txd8] 27...Td4 28.Sd2 fxe5 
29.Le3 Tb4 30.b3??             [ Stillingen efter f.eks. 
30.Kf3 Txb2 31.Sc4 Tb5 er dog heller ikke noget at 
skrive hjem om.] 30...Txd2+ 31.Lxd2 Txe4+ 
opgivet. 0–1 

 
 



D. Scharp (2200) - Carsten Hansen (2419)  

US Amateur Team East Parsippany (2.runde), 14.02.2004 

[Carsten Hansen] [B36 Siciliansk] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 g6 5.c4 Sf6 6.Sc3 d6 7.f3 Sxd4 8.Dxd4 Lg7 
9.Le3 0–0 10.Dd2 a6 11.Tc1 Le6 12.Le2 Da5 13.a3 Tfc8 14.Sd5 Dxd2+ 15.Kxd2 
Sxd5 16.cxd5 Ld7 17.Tc2 Txc2+ 18.Kxc2 Tc8+ 19.Kb1 La4 20.Tc1 Txc1+ 21.Kxc1 
Lb3 22.h4 Kf8 23.g4 e6 24.dxe6 fxe6 25.Ld2 Ld4 26.Lc3 Le3+ 27.Ld2 Lf2 28.Lg5 
Ld4 29.Ld3 Kg7 30.f4 h6 31.Le7 Le3+ 32.Kb1 Lxf4 33.Le2 Kf7 34.Ld8 Le5 35.Lb6 
Lg3 36.h5 Lf4 37.Ld4 gxh5 38.gxh5 Ke7 39.Lg4 Kd7 40.Le2 Kc6 41.Lf3 Kb5 
42.Le2+ Kc6 43.Lf3 Kc7 44.Le2 e5 45.Lf2 Kc6 46.Lg4 Ld2 47.Lf5 a5 48.Lg4 a4 
49.Le2 d5 50.exd5+ Kxd5 51.Lg4 Ke4 52.Lc8 Kf3 53.Lb6 Ld5 54.Kc2 Le3 55.La5 
Ld4 56.Ld2 Le4+ 57.Kd1 Le3 58.Lc3 Lf4 59.Le6 b5 60.b3 Lc6 61.Lf7 e4 62.bxa4 
bxa4 63.Lc4 e3 64.Le2+ Kg2 65.Lf6 Lf3 66.Lc3 Ld6 67.Lg7 Kf2 68.Lxf3 Kxf3 
69.Lxh6 e2+ Opgivet. 0–1. Jeg brugte kun 75 minutter til hele partiet. (Carsten 
Hansen). 
 
 

Jan Garbrecht (2097) - Niels Falsig (1848)  

3.division: Tønder - Haderslev  (5.runde), 01.02.2004 

[Red. SN–108]     [ B20  Siciliansk ] 

1.e4 c5 2.d3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.f4 d6 6.Sf3 e6 7.0–0 Sge7 8.c3  8...0–0 9.Le3 
Tb8 10.Te1 Da5 11.Sbd2 Td8 12.Sb3 Dc7 13.d4 c4  14.Sbd2 b5 15.Lf2 med 
hensigten e4-e5 15...a5 16.g4 f5 17.gxf5 gxf5 18.e5 Sg6 19.Lg3 Lh6 20.exd6 Dxd6 
21.Se5 En vanskelig, men ret lige stilling. 21...Sxd4?! 22.Sdxc4?? hvid mister her 
fordelen, bedre var  
[22.Sf1! og hvid kan vist holde stillingen med f.eks. 22...Lxf4 23.Dxd4 Lxg3 24.hxg3 
Dxd4+ 25.cxd4 og hvid har en officer for 2 bønder.] 22...bxc4 23.cxd4 Txb2 24.Sxc4 
Txg2+! Stærkt træk, som giver sort muligheden for skak på d5 og gevinst af springer. 
25.Kxg2 Dd5+ med dobbeltangreb! 26.Df3 Dxc4 27.Tac1 Dxd4 28.Ted1 Db2+ 29.Df2 
Lb7+ 30.Kg1 Dxf2+ 31.Kxf2 Txd1 32.Txd1 Ld5 33.Ke3 Lf8 34.Kd4 Ld6 35.Ke3 a4 
36.Td2 h5 37.h4 Kf7 38.Tc2 Ke7 39.Td2 Kd7 40.Tc2 Le7 41.Th2 hvid har nok at se 
til for at holde sammen på det hele. Resten er vel kun et spørgsmål om teknik. 41...Lf6 
42.Le1 a3 43.Lb4 Lb2 44.Tf2 Sxh4 45.Kd3 Sg2 og hvid opgav. 0–1 
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Egon Laugesen (2056) - Kai Bjørnskov (2156)  

3.division Tønder - Haderslev  (5.runde), 01.02.2004 

[Red. SN–108]  [ E63 Königsindisch (6...Sc6)]  

1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.g3 0–0 5.Lg2 d6 6.0–0 Sc6 7.d4 a6 8.h3 Tb8 9.a3 
Sa5 10.b3 b5 11.cxb5 axb5 12.Sd2 c5 13.e3 Db6 14.dxc5 dxc5 15.Lb2 Td8 16.b4 
cxb4 17.axb4 Sc4 18.Sxc4 bxc4 19.Sa4 Txd1 20.Sxb6 Txf1+ 21.Kxf1 Txb6 22.Ta8 
Se8 23.Lxg7 [ Alternativet 23.Txc8! var vist bedre. 23...Lxb2 24.Txe8+ Kg7 25.Txe7] 
23...Kxg7 24.Txc8 Sd6 25.Tc7 Kf6 26.e4 Txb4 27.f4 Kg7 28.g4 Sb5 29.Tc5 c3 
30.Kf2? [ 30.e5!] 30...Tb2+ 31.Ke3 c2 32.Lf1 Tb1?!  [ Sort kunne spille f.eks. 
32...Sc3!! 33.Txc3 Tb3 med sort fordel! ] 33.Lxb5 c1D+ 34.Txc1 Txc1 35.Kf2 Tc3 
36.Kg2 Kf6 37.g5+ Kg7 38.Ld7 Td3 39.Lg4 Te3 40.Lf3 Kf8 41.Kf2 Ta3 42.h4 e6 
43.h5 gxh5 44.Lxh5 e5 45.fxe5 Ta5 46.Kf3 Txe5 47.Kf4 Ta5?! [ 47...f6! ] 48.e5 Ta1 
49.Lf3 Tf1 50.Kg4 Kg7 51.Ld5 Td1 52.Le4 h6 53.gxh6+ Kxh6 54.Kf4 Tf1+ 55.Kg4 
Kg7 56.Kg5 Kf8 57.Lf5 Ke7 58.Lg4 Tb1 59.Lf5 Tb4 60.Lg4 Te4 61.Kf5 Ta4 62.Kg5 
Ta5 63.Kf4 Ta1 64.Kg5 Tf1 65.Lf5 Tf2 66.Lg4 Kf8 67.Lf5 Remis. ½–½ 
 
 

Joachim Knudsen (1985) - Egon Laugesen (2056)  

3.division: Springeren,Kolding - Tønder (6.runde), 29.02.2004 

[Red. SN–108]     [B15 Caro-Kann] 

1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.Sc3 c6 4.Le3 d5 5.f3 e6 6.Dd2 Sd7 7.0–0–0 b5 8.exd5 exd5 
9.Lg5 f6 10.Te1+ Kf7 11.Lf4 Sb6 12.Sh3 Lxh3 13.gxh3 Dd7 14.Kb1 Se7 15.Ld3 Sf5 
16.Lxf5 Dxf5 17.Ld6 The8 18.Se2 Dxh3 19.Sg3 Dd7 20.Lc5 Sc4 21.Df2 Lf8 22.f4 
Lxc5 23.dxc5 Txe1+ 24.Txe1 Te8 25.b3 Sa5 26.f5 Sb7 27.b4 Txe1+ 28.Dxe1 De7 
29.Dd2 Kg7 30.a3 De5 31.Dd3 Sd8 32.Df3 Sf7 33.h4 Sh6 34.fxg6 hxg6 35.Sf1 Df5 
36.De2 De4 37.Df2 De5 38.Df3 Sf5 39.Df2 Dd4 40.Dh2 De5?!  
[ Bedre var 40.Dd1+! og hvid mister springeren 41.Kb2 Dxf1] 41.Df2 Kf7 42.Ka2 Dd4 
43.Dxd4 Sxd4 44.Sg3 Sxc2 45.h5 gxh5 46.Sxh5 Ke6 47.Kb3 Se3 og hvid opgav. 0–
1 
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Jens Chr. Lund (2121) - Stig Gorm Jensen (2020)  

3.division: Nyborg - Tønder (7.runde), 14.03.2004 

[Kommentarer af Jens Chr. Lund] [E12 Dronningindisk] 

1.d4 Sf6 2.Sf3 b6 3.c4 Lb7 4.Sc3 e6 5.a3. Et modetræk, som bl.a. Kasparov har 
spillet i nogle partier. 5...d5 6.cxd5 exd5 7.Lg5 Le7 8.e3 0–0 9.Ld3 Sbd7 10.0–0 h6 
11.Lh4 Se4 12.Lxe7 Dxe7 13.Tc1 Sd6.  
Ad omveje er vi kommet ind i Tartakower-varianten i Dronningambit. Sorts principielle 
fortsættelse her og i de følgende træk er [ 13...c5 men en del spillere kan ikke lide 
hængebønderne, der opstår efter 14.dxc5 bxc5] 14.Sb5 c6 15.Sxd6 Dxd6 16.De2 a5. 
Hvid står en smule bedre, da Ld3 har en mere aktiv placering end den sorte kollega på 
b7. 17.Tfd1 a4 18.Dc2 b5. Sort fravælger definitivt muligheden c6-c5. Med det næste 
træk planlægger jeg at bytte løberen for den sorte springer, hvad der ville gøre 
svækkelsen af de sorte felter bemærkbar, men det vil sort selvfølgelig ikke tillade?  
19.Lf5 Sb6 20.Se5 Sc4 21.Sd3. Tillader afbytning af løberne, men jeg brød mig ikke 
rigtig om stillingen efter         21.Sxc4 bxc4 og med en lille halv time tilbage på uret er 
der ingen grund til at løbe nogen større risiko. 21...Lc8 22.Lxc8 Taxc8 23.Sc5 med 
remistilbud, som sort modtog. ½–½ 
 

 
Jørgen Christiansen - Peter E. Larsen  

3.division: Nyborg - Tønder (7), 14.03.2004 

 [ SN–108 ]      [ B23 Siciliansk ] 

1.e4 c5 2.Sc3 d6 3.f4 Sf6 4.Sf3 e6 5.Le2 a6 6.a4 d5 7.d3 d4 8.Sb1 Sc6 9.0–0 Sg4 
10.Sg5 Se3 11.Lxe3 dxe3 12.c3 Le7 13.Sf3 g5 14.Sxg5 Lxg5 15.fxg5 Dxg5 16.Lh5 
Se5 17.d4 cxd4 18.cxd4 Sg6 19.Df3 0–0 20.Lxg6 hxg6 21.Te1 e5 22.d5 f5 23.exf5 
Lxf5 24.Dxe3 Df6 25.Sc3 e4 26.Tad1 b5 27.Dd4 Dh4 28.Sxe4 Tae8 29.Sf6+ Dxf6 
30.Txe8 Dxd4+ 31.Txd4 Txe8 32.axb5 axb5 33.Kf2 Te4 34.Td2 Kf7 35.d6 Ke8 36.h3 
Kd7 37.Kf3 Te6 38.g4 Lb1 39.Td1 Le4+ 40.Kf4 Lg2 41.h4 Txd6 42.Txd6+ Kxd6 
43.h5 gxh5 44.gxh5 Ke6 45.h6 Kf6 46.h7 Kg7 og hvid opgav. 0–1 
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Parti fra Vesteregnens Email Mesterskab, 2003 

Hans Ulrich Christensen (1846) - Gonde Hansen (1496)  

[ GH.  SN–108     C43: Russische Verteidigung (Petrow) ] 

1.e4 e5 2.Sf3 Sf6. Det er nu anden gang Hans Ulrich og jeg mødes i email-turneringen og det er 
anden gang vi spiller Russisk. Det første parti endte med remis. Denne gang er det med omvendte 
farver. 3.d4 Sxe4 4.Ld3 d5 5.Sxe5 Sd7!?  I dag er dette den mest spændende og komplekse 
trækfølge i Russisk forsvar. Varianten er skarp, og man kan ikke beskylde sort for at spille en 
kedelig og remisagtig variant. 6.Sxd7 Lxd7 7.0–0 Dh4 [Alternativet 7... Ld6 er meget populært og 
spilles også på højt plan.] 8.c4 0–0–0 9.c5 g5!? 10.Sc3 Lg7 11.g3 Dh3.   En anden mulighed var 
11... Dh6. Men sort har jo blæst til angreb på hvids kongestilling med 7... Dh4 og 9... g7-g5. 
Desuden spærrer dronningen for h-bonden. 12.Sxe4 dxe4 13.Lxe4 Lb5 14.Lg2!? Df5 15.Le3 Lxf1 
16.Lxf1 c6! Efter dette lille sikringstræk var jeg ganske godt tilfreds med stillingen. Sort har vundet 
en kvalitet minus en bonde, og nu gælder det om at holde fast. [ Her siger teorien 16...The8, men 
efter 17.Da4 Kb8 18.c6! får hvid et ganske ubehageligt tryk på sorts kongestilling.] 17.Da4. Hertil 
har vi stort set fulgt teoribøgerne. Det sidste træk af hvid er efter min mening ikke det bedste i 
stillingen. En bondestorm på dronningfløjen var måske den medicin, der skulle til. 17...Kb8 18.Td1 
h5 19.Td3. Hvids hensigt er jo tydelig nok, tårn til a-linjen og angreb på sorts kongestilling. 19...h4! 
Hvem kommer nu først med angrebet ? 20.Ta3 hxg3 21.h3   [ Efter 21.Dxa7+ Kc8 22.Da8+ Kc7 
23.Da5+ slipper den sorte konge ud af skudlinjen med 23...Kd7] 21...Txh3! 22.Dxa7+ Kc8 23.Lxh3 
Dxh3 24.Tb3!  
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Diagram 

truer med mat i næste træk! Men det viser sig 
at sorts beregninger holder stik. 24...Dh2+! 
25.Kf1 g2+ 26.Ke2 Dc7! og dronningen når 
lige tidsnok tilbage til at sikre kongestillingen. 
27.f3 Te8 28.Kf2 Txe3! 29.Da8+ Db8 
30.Txe3 Lxd4. Hvid opgav, da hans konge er 
nødt til at slå g-bonden, og efter tab af tårnet 
har sort en løber i overskud. 0–1 

 
 



Leif Bregnedal (1888) - Jens Boe Hornsgaard (1992)  

3.division: Nyborg - Tønder, 14.03.2004 

[ Kommentarer af Leif Bregnedal ]        [ C89 Spansk ] 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0–0 8.c3 d5 altså 
Marshall gambit, det kender vi fra gamle dage. Men der kommer nyt til hele tiden og 
stormestre undgår ofte Marshall med midler, som f.eks. 8.a4. Nogle vil også undgå 
Kramniks 4.Se4, men hvor er vi så? Vi spiller jo i 3.division. 9.exd5 Sxd5 10.Sxe5 
Sxe5 11.Txe5 c6 12.d4 Ld6 13.Te1 Dh4 14.g3 Dh3 15.Le3 Lg4 16.Dd3 Tae8 17.Sd2 
f5? efter mine gamle bøger er [ 17...Te6 bedre f.eks. 18.a4 f5 19.Df1 Dh5 20.f4 der er 
brugt 5 minutter på alle disse teoritræk. Min modstander er ca. 25 år og ligner een, der 
har masser af tid til at kigge i teoribøger. Skal man stole på gammel lærdom? Imens 
ser jeg, at de andre på holdet står godt: Egon kører den hjem, Jens Chr. har styr på 
sin Dronninggambit. Alt er åbent - og vi skal have 4 point.] 18.Df1 Dh5 19.f4 Te6 
åbningsslaget er vundet for hvid. Nu er en mulighed: Df2 med planen Sf1. 20.Dg2 Kh8 
21.Lxd5 cxd5 22.Dxd5 Tfe8 23.Lf2 Le2 godt fundet på i mangel af bedre. 24.Kg2 
eller 24.Sfd2-f1. Måske var direkte 24.a2-a4 en mulighed? 24...Th6 25.h4 Lxf4!? god 
fornemmelse for langsomt spil taber alligevel. Nu kommer gummiarmen ind og får 
overtaget fra skakken. Vi skal være i Kolding til kl. ca. 17. Hans Ulrich spiller som 
Karpov. Rolig nu !  26.Txe2?  
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Diagramm  
. . . . så slå da den løber i stedet for at trække pinen ud ! [ Rigtigt bedre 26.gxf4! men 
svært at se ved brættet (Red.) 26...Dg4+!? bedst f.eks. 27.Lg3 Tg6 28.Sf1] (26...Tg6+ 



næstbedst f.eks. 27.Kh2 Tg4 28.Sf3). 26...Txe2 27.Te1 Txe1 28.Lxe1 De2+ 29.Lf2 
Te6 30.Dxf5 [ 30.gxf4 Tg6+ 31.Kh1 h6! hov, både løberen og springeren hænger jo, 
og mat i bunden bliver der nu ikke noget af 32.Dxf5 besvares med  32...Tf6 33.Dc8+ 
Kh7 og slut.] 30...Ld6 31.Sf3 koster en bonde uden sværdslag. [ bedre chancer gav  
31.Dd5 hvor 31...Tf6 nu kan besvares med  32.Se4 og stillingen er ikke så klar.] 
31...Tf6 32.Dd5 Dxb2 33.g4 De2 34.g5 Tf4 35.Da8+ Tf8 36.Dd5 Lf4 37.Dc5 Te8 
38.Dc6 De6 Sort var i tidnød. Det er klart at det ikke er godt for hvid mere. De lette 
officerer kan ikke komme ud. Ikke engang Egon kan holde det slutspil remis. Det er for 
sent at være bagklog, mens en anden tager sin gevinst, selvom det ikke er pænt i skak 
at tage brikker. 39.d5 Dg4+ 40.Kf1 Dh3+ 41.Kg1 Te1+ 42.Lxe1 Le3+ 43.Lf2 Dg3+ 
44.Kh1 Dxf3+ opgivet. 0–1  "Revanche i Nyborg til flere af os i Tønder!"  
                                                                                    Leif Bregnedal. 
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Jens O. Olesen jensogmargit@olesen.mail.dk 
Hans Pedersen nolde@nork.auc.dk 
Rolf Zömbick zombick@msn.com 
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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 16-17.30, undtagen i skoleferierne.  

I sæsonen 2003-04 undervises i skak fra og med 4.sept. til og med 29.april.. 
 

søndag   4. april 
Forårsturnering: Hurtigskak i Oversø-Frørup. 
Tilmelding senest 29/3 til Per Dammann, tlf: 0049 
4614808472  

mandag  5. april Hængepartier og hyggeskak  

tirsdag   6. april 
Påskelyn i Løgumkloster kl 19. Tilmelding senest 5. 
april til Vagn Lauritzen,  tlf:: 74743403.  

torsdag  15. april 19.30:  GrandPrix-10. Tilm. i klublokalet sen. kl.19.20.  

fredag  16. april 
Ribe EMT begynder. Fortsætter 17. og 18. april. 
Tilmelding senest 5. april til Jørgen Nielsen  
tlf: 75423115.  

mandag 19.april Klubturneringen  fortsat  

tirsdag  20. april 
Løgumkloster Byturnering starter kl. 19 og fortsætter 
gennem 5 tirsdage i træk. Tilmelding senest 13. april til 
Vagn Lauritzen på 74743403.  

søndag  25. april Sønderjysk Pokalturnering.  Spilles igen i år i Tønder.  
mandag 26. april Klubturneringen  fortsat  

lørdag   1. maj 
Vesteregnsmesterskaberne i skoleskak 2004 spilles 9.00-
14.00 på Tønder Gymnasium. Tilm. Kaj E. Larsen.  

mandag  3. maj Ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub.  
mandag 10. maj 19.30:  GrandPrix-11. Tilm. i klublokalet sen. kl.19.20.  
mandag 17. maj 19.30:  GrandPrix-12. Tilm. i klublokalet sen. kl.19.20.  
mandag 24. maj Sæsonafslutning med lidt lyn og lidt oprydning.  

:::::::::  :::::::: 
sommerpause (med et par tilbud om sommerskak, se 
senere).  

mandag 16. august Sæsonstart  
 

 
 
 


