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Slut på denne sæson
På grund af ﬂytningen af generalforsamlingen er Skaknyt kommet lidt ud af trit i
forhold l de dligere normale udgivelsesdspunkter. Men vi får så nu lige en
lejlighed l at samle lidt op på foråret akviteter.
Detaljer kan hentes på hjemmesiden.
i februar afslørede et lille underskud gennem sidste sæson,
men konngentsatserne forblev urørte for alle, bortset for pensionisterne, der
fremover skal betale 600kr årligt ligesom seniorerne, men unge mellem 0 og 14
år stadig betaler 400kr og mellem 15 og 20 år 500kr. Kørselstaksterne blev sat
ned. Bestyrelsen forblev uændret, dog med Eivind Palm som ny suppleant. Der
blev fremført meget kriske udtalelser om DSU’s økonomiske polik og et for
elite-præget Skakbladet, og i den forbindelse udspandt sig en ubehagelig diskussion om medlemsskab af DSU. Det beslu-edes, at næste års klubturnering
skal være med fuld spilled, men uratet.
Generalforsamlingen

blev en lidt slap aﬀære i denne sæson. Førsteholdet rykkede jo
ud af 2. division sidst år, og vi havde intet øn- ske om at vende lbage straks,
men holdet klarede sig dog ringere i Mester-1 end forventet. Andetholdet havde vi selv rykket ned i B-rækken, og også her et resultat på det jævne.
Holdturneringen

havde kun 8 deltagere. Alle runder er spillet nu, men alligevel er
man ikke helt færdig: Eivind Palm og Kaj Elkjær Larsen slu-ede side om side i
toppen, og de skal på et dspunkt afvikle en dyst, der afgør hvem af dem, der
skal bære klubmestertlen. Bliver det Kaj, der har vundet så mange gange før,
eller bliver det en helt ny på listen, nemlig Palm?
Klubturneringen

fundet en vinder, og pokalturneringen er afslu-et. Se
mere længere fremme i bladet.
Byturneringen 2015 har

Grenzturneringen og

GrenzGrandPrix, de to akviteter, der afvikles i samarbejde

med 3 andre klubber er ikke helt ved vejs ende.
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Se mere på hjemmesiden.
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Den nye sæson
Den nye sæson begynder den 22. august - og starter for alvor med Byturneringen den 5. september kl 19. Tønder Skakskole begynder også den 5. sept. kl.
18. Næste Skaknyt ventes at udkommer tæt på sæsonstarten, og her vil man
ﬁnde en Skakkalender for e8eråret. Kalenderen er naturligvis også på hjemmesiden, hvor den ventes klar inden 1. Juli.

Sommerskak
Der bliver sommerskak i privat regi 4 gange i løbet af sommerpausen. Hold øje
med kalenderen på hjemmesiden for at se hvor og hvornår. Alle medlemmer er
velkomne, men helst med lmelding.

Hjemmesiden
Hjemmesiden har undergået store forandringer og har ny adresse:
www.toenderskakklub.dk
Vort gamle web-hotel lukker 1. Juli, så vi var nødt l at foretage os noget. Vi har
så koblet op hos ProIT i Tønder med eget domænenavn, og ﬂere af klubbens
medlemmer har fået adgang l at skrive og arbejde derinde. Der er tale om en
ret stor engangsudskrivning og et stort arbejde med at få det meste fra den
gamle hjemmeside ført over. Vi forventer, at hele sitet er rimeligt klart ved udgangen af maj, men meget er på plads allerede. Kig derind, hvis du ikke allerede
har gjort det – og kom gerne med forslag l justeringer, lføjelser mm..

En stolt Mikkel Hofsted vandt forårsmesterskabet i
Tønder Skakskole. Se mere på hjemmesiden.

Fra en a!en i Leck i Grenzturneringen. Forrest Ralf Maas, Flensborg, mod Harald Eis, Leck, og bagerst spiller Gunnar Svendsen
mod Karl M Kristensen, Løgumkloster. Nis H Madsen og Jens P
Jensen, begge Løgumkloster, kigger ivrigt på, hvad der foregår.
5
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Byturneringen 2015
Helge Andersen
opstå efter: 1. e4, c5 2. c3, Sf6 3.
d5, Sd5 4. d4, cxd4 5. cxd4. Egon
spillede altid 2. c3 og jeg har set
Curt Hansen svare med 2. −,Sf6.
Det vigtigste er dog, at stillingen er
rolig. 5...d6 6. f3 c6 7.d2 e6
[7...)g4 Tænkte jeg en del over.]
8.c4 dxe5 9.dxe5 c5 10.0-0 0-0
11.g5 e7 12.xe7
cxe7
13. bd2 a6 14. e4 b5 15.b3
b7 16. fg5 h6 17. d6 b6
18. ge4
g6 19. xb7 xb7
20. d6 e7 21.xd5 exd5 22.f4?

Både klubturneringen 2015 og Byturneringen 2015 slu-ede med ligeslling, hvilket betød omkampe. Jeg var
med i begge omkampe, og begge gange var Chrisan modstanderen.
Klubturneringen blev afgjort i november 2015, og det skriver Chrisan om.
Det var dog en deprimerende oplevelse for mig, da Chrisan vandt begge
parer. Med sort ﬁk jeg ikke et ben l
jorden, mens jeg egentlig stod rimeligt
med hvid, indl ﬂere fejl sneg sig ind.
Chrisan fandt en elegant mat, som
afgjorde paret.
Jeg anser Byturneringen for at være
den mest presgefyldte, og ville på
forhånd godt have solgt Klubturneringen for Byturneringen. Det var ﬁnt lykkedes at ”sælge” klubturneringen, men
nu skulle Byturneringen vindes.
Det største problem inden omkampen
i Byturneringen var at tæmme Chrisans Morragambit.
Jeg havde forberedt mig:

xf4! 23.f3 [23.-xf4 .xe5
24.-d4 .xd6 25.-xd5 og jeg har en
sund bonde.] 23... g6 24.ae1
ad8
25.g3
g5
26.h3
[26..xg5 hxg5 Er måske bedre,
Christian Karstensen
men Christian vil gerne beholde
Helge Andersen
brikker på banen − men han er an−
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 f6 4.e5 grebsspiller og han mangler en
(Fortsæes på side 8)
d5 5.cxd4 Stillingen kunne også
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(Fortsat fra side 7)

Til trods for, at jeg måske mistede ½
point ved 36. -, Kg7? og ikke turde
tage fortsæ-elsen i slutspillet, så var
jeg godt lfreds – jeg havde tæmmet
hans Morragambit.

bonde.] 26... xe5! Her var der en
del varianter at holde øje med.
27. f5 [27.-f5 .d2 28.-fxe5
-xd6∓] 27...fe8 28.e3
g4
29.g3 h5 30.gf3 g6 31. h4
e3 [31....d2 32..g3 -e7 33.h3
.d4+ 34.4h1 5e3∓] 32.g3

Den 9. maj skulle afgørelsen falde.
Hvis paret endte remis, var der a8alt
fortsæ-else med 2 parer med 10
min l hver, dere8er 2 parer med 5
min l hver og dere8er 5 min l en
afgørelse.
Vi mødte op med meget forskellige
forudsætninger. Chrisan var ved at
være skaktræt e8er en hård sæson
med rigg mange parer, mens jeg
var ude af form, da jeg ikke havde
spillet andet end 3 holdkampe og det
ene par mod Chrisan i hele foråret.
Jeg skulle have spillet SEMT, men den
blev aﬂyst.

xf3 Her er det vigtigt at få øje på
træk 34. 33.gxf3 e3+ 34.h1
d3 Truer tårnet og dækker g6.
35.e1
f6
36.g5
g7?
[36...-e8 37.-g1 -e6∓] 37.g1
e8 38. f5+ g8 39. h6+
[39..xf6?? .xf3+ 40.-g2 -e1#]
39...g7 [39...4h7 40..xf6 4xh6
41..xf7 Denne stilling var jeg
kommet frem til i analyserne − jeg
var bange for at have overset no−
get og turde ikke. Jeg regnede dog
med, at der var evig skak, men
sort kommer ud af skakkerne og
får et fordelagtigt slutspil. 41...-c8
42..f4+ 4g7 43..e5+ 4f7
44..f4+ .f5 45..xf5+ gxf5<]
40. f5+ g8 41. h6+ g7
42. f5+ ½-½

Helge Andersen
Christian Carstensen
1.d4 e6 2. f3 f5 3.c4 f6 4.g5
b4+ 5. c3 [5.5bd2 Er nok bed−
re.] 5...h6 Jeg bryder mig ikke om
den sorte kongestilling − 5. −, c5
må være bedre. 6.xf6 xf6 7.e3
c5 8.e2
c6 9.0-0 g5 Frækt
spillet − nu er det alt eller intet.
10. b5 Nu skal han tage stilling til
sit tårn. 10...g4 11. e1 0-0 [11...4
e7 Christian mente efter partiet, at
det havde været en bedre mulig−
(Fortsæes på side 9)
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Da den hvidfeltede løber aldrig
kommer med er eneste reelle trus−
sel f−bondens fremmarch. Sf3+
bliver slået af løberen. 18. f4!
Blokerer f−bondens fremmarch og
tvinger
sort
til
afbytninger.
18... xe2+ 19.xe2 Jeg kunne
også have slået med springeren,
men nu er han tvunget til at bytte
løberen. 19...xf4 20.gxf4 Dob−
beltbonden er ingen svækkelse, da
den nemt kan dækkes. Christian
kunne godt have opgivet her, men
prøver selvfølgelig på lidt fusk −
man vinder jo ikke skakpartier ved
at opgive! 20...e5 21.xe5 Ingen
grund til at slå med bonden og til−
lade f4. 21...h5 22. xc8 xc8
23.ad1 g3 24.fxg3 d8 25.e7
1-0
Da den hvidfeltede løber aldrig
kommer med er eneste reelle trus−
sel f−bondens fremmarch. Sf3+
bliver slået af løberen. 18. f4!
Blokerer f−bondens fremmarch og
tvinger
sort
til
afbytninger.
18... xe2+ 19.xe2 Jeg kunne
også have slået med springeren,
men nu er han tvunget til at bytte
løberen. 19...xf4 20.gxf4 Dob−
beltbonden er ingen svækkelse, da
den nemt kan dækkes. Christian
kunne godt have opgivet her, men
prøver selvfølgelig på lidt fusk −
man vinder jo ikke skakpartier ved
at opgive! 20...e5 21.xe5 Ingen
grund til at slå med bonden og til−
lade f4. 21...h5 22. xc8 xc8
23.ad1 g3 24.fxg3 d8 25.e7
1-0

(Fortsat fra side 8)

hed, men efter følgende træk,
kommer hans konge til at stå me−
get udsat. 12.dxc5 )xc5 13.5d3]
12. d3 cxd4 13.exd4 a6

14. c7 d6 Igen vælger Christian
angrebet og håber, at min springer
ikke når hjem inden han har sat
mat. [14...-b8 15.d5 )d6 16.5xe6
dxe6 17.dxc6 bxc6 18.c5 )c7=]
15. xa8
xd4 Christian mente
efter partiet, at 15. −, b6 eller 15.−,
b5 havde været bedre, da han får
sin hvidfeltede løber med, 16. b6
h4 17.g3 h3

(Fortsæes på side 11)
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(Fortsat fra side 9)

Glimt fra Klubturneringen
Chrisan opgav, og jeg var bymester
for 10. gang.

Følgende slling opstod i paret mellem Kaj Elkjær Larsen og Chrisan
Karstensen. Kaj Har lige ﬂy-et tårnet
l a8 og Chrisan tager en lang tænkepause. Hvordan fortsæ-er paret?

Første gang var i 1984 og der står i
klubbladet, at det var rart at se andre
end Kaj og Egon på førstepladsen.
Det blev min gennembrudsturnering,
hvor jeg gik fra under 1900 l over
2000 – et tal jeg holdt i mange år.
Den gang var turneringen stærkere
besat med en god blanding af unge og
ældre. 3 af spillerne fra den gang (Kaj,
Niels og Helge) er gengangere, men vi
var yngre og spillede bedre den gang.
I 1998 vandt jeg igen, men e8er omkamp. Vi var 4 mand i omkampen og
spillede 2 gange mod hver! Både Kaj
og Niels var med i omkampen.

Opgivet!
Chrisan opgave med sort – enten går
han mat, eller også mister han dronningen – prøv selv. De fortalte bage8er, at der gik lidt d, inden de fandt
ud af, at sort stod så dårligt.

Kaj blev nummer 2 begge gange. Kaj
er den klart mest dominerende spiller
i turneringen. Han har vundet 12 gange – det har Egon også, men Kaj er 16
gange blevet nummer 2.

Finale i den interne Pokalturnering:
Den 9. maj afsluedes pokalturneringen med
ﬁnalen, der stod mellem Eivind Palm og Niels
Falsig. Palm ﬁk ved lodtrækningen lkendt de
hvide brikker, og han ﬁk e"er ca 50 træk en
remisagg slling drejet l gevinst. Det var
Palms 3. pokaltel på få år.
11
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Bent Larsen lässt grüßen…
Als es mich 1971 nach Leck verschlug, empfand ich die Nähe Dänemarks sehr
schnell als Bereicherung, zumal ich nach dem Krieg in Lübeck in unmi-elbarer
Nähe des undurchlässigen Eisernen Vorhangs aufgewachsen war. In Leck und
Dänemark war für meine Hobbys Schach und Musik bestens gesorgt, und um
das Angenehme (Schach) mit dem Nützlichen (Erlernen von Minimalkenntnissen der dänischen Sprache) zu verbinden, kau8e ich mir von Bent Larsen die
Reihe „Vi spiller skak“ (oder so ähnlich), wo er unter anderem Albins Gegengambit für Schwarz empfahl.
Vieles von ihm ﬁndet sich noch heute handschri8lich übertragen in meinem
Paul Lamford, Albin Counter-Gambit, aus dem Jahr 1989! So empfahl Bent Larsen zum Beispiel mit der Begründung „am schärfsten“ nach 1.d4 d5 2.c4 e5
3.de d4 4.Sf3 Sc6 5.Lf4 den Zug 5. … f6.
Albins Gegengambit war ja lange in der Versenkung verschwunden –
insbesondere im Großmeisterschach
– , bis vor gut zehn Jahren der russische Großmeister Morosewitsch für
eine erstaunliche Wiederbelebung
sorgte, indem er auf die drei
HaupSortsetzungen des Weißen 5.g3,
5.Sbd2 und 5.a3 sehr erfolgreich jeweils mit 5. … Sge7 antwortete. Etliche Großmeister griﬀen diese Idee
auf, und es gab viele interessante Duelle von Elo-Riesen ab 2600 aufwärts.
Inzwischen ist es nach meinem Empﬁnden wieder etwas ruhiger auf diesem Gebiet geworden, obwohl die
Ideen Larsens und des Russen weiterhin Bestand haben, ohne dass man auf das
Amateur-Alibi „Für Amateure gibt es keine schlechten Eröﬀnungen“ (Sols) zurückgreifen muss.
Nun weiß ich nicht, ob vor ein paar Tagen mein Langzeit- oder mein Kurzzeitgedächtnis funkonierte, als ich beim 3-Minuten-Blitz gegen einen mir unbekannten Gegner aus dem Computer mit 9. … g6 einen Zug machte, für den ich
im Computer nur eine Beispielpare durch Zugumstellung zwischen zwei Großmeisterinnen fand.
13

Also:
kendt - Jeg
1.d4 d5 2.c4 e5 3.dxe d4 4.Sf3 Sc6 5.g3 Sge7 6.Lg2 Sg6 7.0-0 (Weiß gibt den
Bauern zurück und verlässt sich auf
seine etwas bessere Entwicklung) 7. …
Sge5 8.Sxe5 Sxe5 9.b3 g6 (Erst hier
ﬁng mein Gegner an nachzudenken!)
10.Lb2 Lg7 11. Lxd4 … (Das ist natürlich Patzers Hoﬀnung und Freude! Besser Züge wie 11.Sa3, 11.La3 oder e3.
Nach 11.La3 ging die Pare der beiden
Damen so weiter:
11. … h5 12.Sd4 h4 13.Sf3 hg; Schwarz
gewann) 11. … Dxd4 12.Dxd4 Sf3+
13.exf Ld4 14.Te1 Le6
0:1
Gode fornojelse!

Burkard Forbrich.

Mere Bent Larsen.
Forbrich har for ﬂere måneder siden sendt ovenstående l os. Tak Burkard!
På hjemmesiden for Flensburger Schachklub von 1876 har Jürgen Nickel den 6.
maj opsat en ﬁn og yderst kompetent arkel om Bent Larsen og tre parer
kny-et l en specialvariant i Caro can, som Bent Larsen i sin d lancerede med
succes. Det er noget med som sort at påtage sig en dobbeltbonde, f7 og f6 –
men kig selv! Der er link l Flensborg på vor hjemmeside.
–nf
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Tilbageblik … … … … … ……

Skaknyt 55
maj 1991

på gamle Skaknyt og den dengang
Skaknyt 55 samlede op på sæsonen forud, men var også optaktsnummer l den
nye sæson. Det var en markant anden d dengang. Klubben havde mange unge
fremadstormende spillere, og det bar bladet præg af, i den grad.

Junior-DM havde deltagelse af Jesper M Lauridsen i den åbne DM-gruppe,
og Marn Ma-hiesen i Junior-DM’s mesterklasse. Også Carsten Hansen, Søndersø, der senere blev medlem i Tønder, var med den åbne gruppe om selve
mesterskabet. Jesper havde lavet et langt referat af turneringen under overskri8en ”En ﬁasko”, og citerede: En vis dansk stormester hviskede mig i øret: De
unge mennesker kan for meget teori og for lidt slutspil”, og han gav eksempler i
form af parer, som både Jesper og Marn missede netop i slut-spillet.

Gymnasie-NM: Et hold fra Tønder Gymnasium, bestående af Jesper M Lauridsen, Marn Ma-hiesen, Jan Christensen, Anders Brøndt Jørgensen og reserven
Jakob Lauritsen havde vundet DM i gymnasieskak - men man fa-edes penge l
at deltage i NM i Finland. Det så dog ud l at lykkes, idet man havde søgt om
økonomisk bistand fra DSU, Dansk Skoleskak, 4hk, Tønder Skakklub, Tønder
Gymnasium og nogle virksomheder i Tønder-området.

Sydslesvigsk Forårsturnering i Oversø-Frørup havde samlet rigg mange deltagere, heraf 7 fra Tønder, hvoraf Jens Chr. Lund, Arne Mathiesen, Marn
Ma-hiesen, Ole Bo Andersen og Uﬀe Leisner var med i en uhyggelig stærkt besat mesterklasse. Det blev ikke l nogen stor placering, men heller ingen under
3½ points. Mads Boe vandt med 5 points! . I den næsthøjeste gruppe var Jan
Christensen og Gunner Knudsen med.

Tjele E#erskoles juniortræningskursus havde deltagelse af Arne og Marn
Marthiesen og Jesper M Lauridsen, både som elever og som instruktører for de
10-14 årige.

Generalforsamlingen 1991 blev referet på 2 sider af Egon Laugesen, og også
her var de unge i en (dejligt) dominerende rolle. F.eks. havde Jens Chr. Lund
overrakt præmier fra klubturneringen 1. Jesper M Lauridsen, 2. Arne Ma-hiesen, 3. Marn Ma-hiesen i den øverste række og l 1. Niels Chr. Nielsen i den
næstøverste samt Jens E. Pedersen i den nederste række.
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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. 600,-

http://toenderskakklub.dk

