Tønder Skakklub

Resultater 2003-04.
GrandPrix 2003-04 løb over 12 afdelinger, hvor kun en enkelt
deltager var med alle 12 gange. Djævleskakken havde 16 deltagere, og Kaj
E. Larsen kronede en fin sæson med at vinde den øverste ratinggruppe,
mens Nikolaj Holm vandt den midterste gruppe og Dan Kreutzfeldt den
nederste. Hyggehjørnet havde fire deltagere i alt, men kun sjældent med
mere end 2-3 spillere i denne første sæson. Ole Kreutzfeldt vandt
Hyggehjørnet. Mere her.

Vesteregnens Emailmesterskab 2003-04 blev vundet af
Gonde Hansen foran Hans U. Christensen og Vagn Lauritzen,
Løgumkloster.

Curt Hansen havde endnu et fremragende resultat: Han blev delt
1`er i Sigeman og Co GM turnering efter en yderst
overbevisende præstation, hvor han førte stort set fra start til slut.
Kun en helkikser i sidste runde satte den lille skønhedsplet, der
gjorde at Curt ikke vandt turneringen solo med et helt points
forspring.

Pokalturneringen 2004: 17 hold á 4-5 stillede op, heraf 4 hold fra
Tønder. Førsteholdet blev katalogiseret som et elitehold, men var nok mest
et breddehold (Hans U. Christensen, Peter E. Larsen, Niels Falsig, Asger Olesen,
Erik Damholdt). Tønder-II var et breddehold (Helge Andersen, Jens Olesen,
Jørn Lassen, Jens Carl Pedersen) ligesom Tønder-III (Rolf Zömbick, Nikolaj
Holm, Enevold Christensen, Andreas Bock, Ole Kreutzfeldt). Det gik dog
rimeligt godt for holdene. Tønder-I kvalificerede sig til finalestævnet i
Nyborg, uden dog at deltage, og Tønder-II tabte kun til Alsssunds breddevindere og til Haderslevs elite-hold. Junior-holdet (Søren Sønnichsen, Chr.
Boisen, Thomas Skov Kristiansen, Dan Kreutzfeldt)

havde en dag, hvor

meget mislykkedes.

Peter E. Larsen vandt Løgumkloster Byturnering 2004.
Peter havde en rigtig god turnering,, hvor der kun blev afgivet en enkelt
remis, og der var god luft til forfølgerne. Rolf Zömbick deltog i en
basisgruppe.

Påskelyn i Løgumkloster 2004 havde 10 Tønder-spillere med.
Tønder-folkene satte deres præg på turneringen, men ingen førstepladser.
Vinder af den øverste gruppe blev Jan Christensen, tidl. Tønder.

Vesteregnsmesterskaberne i skoleskak 2004 blev vundet af
Nikolaj Holm foran Søren Sønnichsen, Chr. Boisen og Dan Kreutzfeldt.

Klubturneringen 2004: Igen i år som hurtig-skak, men med 1 time
pr. parti pr, spiller. Der var 18 deltagere. Vinder af øverste finalegruppe og
dermed klubmester blev Kaj E. Larsen. Jens Olesen vandt finalegruppe-2
og Nikolaj Holm finalegruppe-3. Mere her.

Niels Falsig vandt Oversø Frørups Forårsturnering
2004, der blev en triumf for de deltagende Tønder-spillere. I
mestergruppen blev ex-tøndringen Jan Christensen nummer 2 og
Jørn Lassen no. 3. Erik Damholdt vandt basis-1 på deling med
Hansjørgen Clausen, Gråsten. Nikolaj Holm vandt basis-2 og Rolf
Zömbick blev nummer 3 i basis-3.

Holdturneringen 2003-2004 blev en underlig affære.
Førsteholdet i 3. division oplevede fratagelse af points, da Søndersø træk
sig, og tilkendelse af point, da Springeren Kolding stillede forkert op,
Tønder slog de stærke og tabte til bundkonkurrenterne – og holdet sluttede
højst uventet på en 3. plads i rækken. A-rækken blev uvarslet udvidet til 2
A-rækker, der også inddrog B-rækken. Tønder havde i alt 4 hold med. Mere
her.

Sønderjysk EMT 2004 i Gråsten havde kun deltagelse af en
enkelt Tønder-spiller. Rolf Zömbick sluttede ca. midt i basis-5.

Holdmesterskaberne i sønderjysk skoleskak blev spillet i
Åbenrå. Tønder var repræsenteret ved 2 hold, der gjorde det flot.
Hold-1 bestående af Nikolaj Holm, Søren Sønnichsen, Chr. Boisen
og Thomas Skov Kristiansen sluttede på andenpladsen i deres Crække, trods ulige kamp mod flere B-række-hold. Hold-2 bestående
af Henrik Møller, Jonas Thoms, Anders Pihlkær og Dan Kreutzfeldt
vandt deres C-række.

Vesteregnsmesterskabet i Hurtigskak 2003-04 havde 22
deltagere. Førstepladsen deltes mellem Hans V. Hansen, Løgumkloster, Kaj
E. Larsen og Jørn Lassen, Tønder. Nikolaj Holm og Ole Kreutzfeldt blev
nummer 2 i henholdsvis gruppe 2 og gruppe 3. Mere her.

Sønderjyske Mesterskaber i skoleskak: Der var 8 deltagere
med fra skakskolen under Tønder Skakklub, men ingen slap gennem
nåleøjet med kvalifikation til DM.

Lyn-mesterskabet 2003 blev udkæmpet mellem 10 af de hårde
drenge, men -ikke uventet- den ældste var også den hurtigste. Kaj E.
Larsen blev årets lynmester i Tønder.

Curt Hansen gjorde det også fremragende i 1.Samba Cup, den
stærkeste turnering nogensinde på dansk grund. Curt opnåede en delt
førsteplads sammen med Sadvakasov, Peter Heine og Nigel Short.
Nogle måneder senere blev han udnævnt til Årets skakspiller i
Danmark 2003.

Tønder Byturnering 2003 blev afviklet med 24 deltagere.
Bymester 2003 blev Jens Chr. Lund. Basis-1 vandtes af Nis P. Jollmann
foran Erik Damholdt og basis-2 af Niels S. Nielsen foran Andreas Bock.
Mere her.

Kaj E. Larsen deltog i NM for seniorer, som i anledning af
DSU-jubilæet var placeret i Sønderborg. Det blev en af Kajs svagere
turneringer, men en stor oplevelse.

Curt Hansen blev nordisk mester 2003. Efter et nederlag i
første runde løb han flot op gennem feltet og sluttede a points med
Agrest, Sverige. De to deler så titlen NM2003.

Arne Matthiesen spillede flot i Summer Chess Århus 2004..
Arne manglede til slut kun ½ point i en IM-norm. Og han fulgte op
med en god indsats i Festugeturneringen hvor han var med helt
fremme i hele forløbet.

Vesterhavsturneringen 2004 forløb fornuftigt for Curt Hansen.
En solo-fjerdeplads efter trekløveret Dreev, McShane, Sasikiran.

