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Resultater 2007-08.
GrandPrix 2007-08 løb over 10 afdelinger. Djævleskakken havde
16 deltagere med Helge Andesen som vinder foran Kaj E. Larsen.
Hyggehjørnet havde i alt 5 deltagere og blev afviklet mindre regelmæssigt.
Rolf Zömbick vandt sikkert. Mere her.

SydGrandPrix kørte for andet år i træk, og igen med succes. Der blev
spillet afdelinger i Tønder, Vejen, Vojens, Gråsten og Haderslev, alle som
enkeltturneringer, men de 4 bedste resultater talte i den samlede
præmiegivning, hvor der blev uddelt guld, sølv og bronze i 6 ratinggrupper.
Der var igen mange spillere med, 74 stk, heraf hele 19 fra Tønder. Af de 18
medaljer ved sammentællingen snuppede Tønder igen de 7 ved bronze i
mesterklassen til Hans U. Christensen, guld i 1. klasse til Niels Falsig, sølv
i 2. klasse til Per Gallo, guld i 3. klasse til Thomas Bergnæs, guld og sølv i
4. klasse ved Peter Jordt og Troels Bergnæs, samt sølv i skoleskakklassen
til Martin Lorentzen. Flere detaljer her.

Pokalturneringen 2008 blev på ny spillet i Tønder, denne gang med
kun 11 hold, heraf 4 fra Tønder. Holdene var placeret i elite-, bredde- og
juniorrækkerne, men stævnet afvikledes i én stor monrad-gruppe.
Eliterækken vandtes af Tønder (Helge Andersen, Niels Falsig, Jørn Lassen, Chr.
Karstensen), Bredderækken af Ribe (Knud Jespersen, Peder Pharsen, Hans E.
Leimand, Steffen Jørgensen). Tønders andethold ( Per Gallo, Edlef BuckaLassen, Rolf Zömbick og Peter M. Jensen) havde som ventet besvær med at
hænge på og sluttede langt nede i rækken. Tønders bedste juniorhold (Peter
Jordt, Thomas Bergnæs, Troels Bergnæs, Martin Lorentzen) var ude i et ægte
kapløb med et hold fra Vojens, men Tønder vandt omkampen og
kvalificerede sig til Nyborg. Tønders junior-2 (Henrik Andersen, Kritian
Lorentzen, Matthias Heineken, Lars Hansen og Simon Houtved ) blev nummer 3 i
juniorrækken. – Ved DM-finalerne i Nyborg var Tønders førstehold
kvalificeret til at deltage i eliterækken, men man valgte ikke at stille op.
Derimod var juniorerne med (Peter Jordt, Thomas Bergnæs, Troels Bergnæs,
Martin Lorentzen og Kristian Lorentzen) og de gjorde en god figur, selvom de
sluttede på 12. pladsen. Peter scorede 2 points på det svære førstebræt,
mens Thomas og Troels Bergnæs scorede henholdsvis 3 og 3½ points i de 7
kampe.

Løgumkloster Byturnering 2008 havde 5 deltagere fra Tønder:
Helge Andersen, brødrene Bergnæs, Peter M. Jensen og Rolf Zömbick. Det
blev dog ikke resultatmæssigt en stor turnering for nogen af dem, men som
sædvanligt var det hyggeligt at være med i Kloster.

Tønder Skakskoles interne mesterskab 2008 blev vundet af
Martin Lorentzen med 5½ points foran Henrik Andersen med 5 points.

Påskelyn i Løgumkloster 2008 havde 20 deltagere, heraf 7 fra
Tønder. Mogens Grete, Åbenrå, vandt øverste finalegruppe med Hans U.
Christensen og Helge Andersen på de to næste pladser. Niels Falsig
opnåede en delt andenplads i finalegruppe-3, mens Jørn Lassen tordnede
gennem finalegruppe 3 med maximumpoints. I denne gruppe deltog også
brødrene Bergnæs og Rolf Zömbick.

Kr. Himmelfartsturneringen i Esbjerg havde deltagelse af
brødrene Thomas og Troels Bergnæs og afvikledes i én stor gruppe. Begge
mødte stærke spillere undervejs og gjorde det fint med 50% score.

Klubturneringen 2008: Turneringen var også denne gang en 9
runders turnering med 2 ratinggrupper, der dog spillede i en stor monradgruppe. Vinder af den øverste gruppe og dermed klubmester blev Kaj E.
Larsen med 8 points foran Niels Falsig med 7 og Thomas Bergnæs med
5½ points. Thomas blev dermed også vinder af ratinggruppe 2. Mere her.

Holdturneringen 2007-2008

bød på hårde odds for
førsteholdet, der var tilbage i 2. division, men under vanskelige betingelser.
Rækken var stærk og 3 af de 8 hold skulle rykke ned. Det ene af disse blev
så Tønder fra en næstsidsteplads, men undervejs havde holdet i flere kampe
vist rigtig gode takter og bl.a. slået Horsens med 7-1. Andenholdet vandt Brækken og rykkede dermed op i A-rækken. Vi havde igen to hold med i Crækken, og her var Tønder-3 lige ved at rykke op. Mere her.

Arne Matthiesen

var med i den øverste række ved påskens
enkeltmands-DM – og det gik rigtig pænt med 5 points af 9 og en delt 7.
plads. Arne var også med i Århusmesterskabet, hvor han måtte nøjes med
andenpladsen og dermed afgive titlen denne gang. Det lykkedes ham dog
undervejs som den eneste at besejre den nye Århus-mester Jackie
Andersen. Arne stiller op for SK1968 i skakligaen, men han har bevaret sit
medlemssksab i Tønder Skakklub.

DM i skoleskak 2007 blev spillet i Odense i november. Bergnæstvillingerne var med i den næstældste gruppe og klarede sig pænt. Thomas
scorede 4 points og Troels 3½ i de 8 kampe.

Tønder Skakklubs åbne Lyn-mesterskab 2007 havde 13
deltagere, heraf 3 fra Leck. Da alle havde været gennem de 12 kampe lå to
spillere på lige med hver 9½ points. Jørn Lassen vandt den nødvendige
omkamp over Kaj E. Larsen og snuppede dermed titlen. .

Skak i Leck. MTV Leck havde inviteret spillerne fra Tønder til at
deltage i forskellige arrangementer, dels deres Jule-lyn, hvor 3 fra Tønder
var med, dels deres LynGrandPrix, hvor 4 spillere fra Tønder nåede at
deltage – men uden succes i denne omgang for Tønder-folkene !

SEMT2008 blev spillet i Åbenrå og som noget nyt på en række
klubaftener i februar og marts. Eneste repræsentant for Tønder Skakklub
var Helge Andersen, der var med i mesterklassen og havde en turnering på
det jævne.

Tønder Byturnering 2007-08 blev afviklet med 22 deltagere.
Bymestertitlen blev med held forsvaret af Helge Andersen, der sluttede i
den øverste række med 6 points foran Ole Wrang med 5 points. Helge har
vundet mesterskabet tre gange tidligere. Basis-rækken vandtes i suveræn
stil af Erik Asmund , Gråsten, med 5½ points foran Gonde Hansen og Nis
P. Jollmann, begge 5 points. Mere her.

Politiken Cup 2006 havde både Curt Hansen og Arne Matthiesen
blandt deltagerne. Curt sluttede på en delt fjerdeplads med 7 points, kun et
halvt efter Malakhatko, Short og Hector, der delte førstepladsen, mens Arne
sluttede på en delt 6. plads med 6 points.

Vesterhavsturneringen 2006 havde deltagelse af Hans U.
Christensen, der sluttede med 4½ points af 9. I skoleskakstævnet blev
Thomas Bergnæs no. 3 og Troels Bergnæs no. 5.

