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Resultater 2011-12.
GrandPrix 2010-11 løb kun over 7 afdelinger denne gang for at gøre
plads til aktiviteterne på tværs af grænsen. Djævleskakken havde 14
deltagere. Niels Falsig vandt knebent foran de to sidste sæsoners vinder,
Christian Karstensen. Hyggehjørnet havde ingen tilslutning i denne sæson.
Mere her.

SydGrandPrix kørte for sjette år i træk og stadig med succes. Kun 7
spillere Tønder var med en eller flere gange. Bedst gik det for Christian
Karstensen, der snuppede sølvmedaljen i 1. klasse og Martin Lorenzen, der
blev nummer 6 i en meget stor skoleskakklasse.

Pokalturneringen 2012 blev påny spillet i Tønder, denne gang kun med
11 hold. Tønder var med i eliterækken med følgende holdsopstilling: Helge

Andersen, Michael Neumann, Eivind Palm, Erik Damholdt. Holdet klarede
sig pænt uden at det var prangende, men langt efter vinderholdet fra
Haderslev. I bredderækken var 3 Tønder-spillere med på holdet GrænseMix: Peter Jordt, Richard Knott og Carl V. Møller. Tønder Junior havde
det svært. Holdet bestod af Noah Leonavicius, Martin Lorenzen, Kristian
Lorenzen og Nicklas Callsen. Noah og Nicklas er begge fra Leck, og den
meget unge Nicklas imponerede voldsomt – men det var ikke nok.
Favoritterne, Bovs juniorer, vandt rækken med 2 points forspring.

Påskelyn i Løgumkloster 2012 havde slet ingen deltagelse fra
Tønder i år.

Klubturneringen 2012 havde 8 deltagere og blev vundet suverænt
af Christian Karstensen foran Eivind Palm.

Holdturneringen 2010-2011:

Vi stillede med 3 hold plus et
hold i skoleskakrækken. Det lykkedes førsteholdet af vinde den nye og
stærke Mester-1 række for 4hk og 5hk, og Tønder blev dermed igen sikret
repræsentation i divisionsturneringen. Både andet- og tredjeholdet spillede
i B-rækken, hvor andetholdet vandt rækken og sikrede sig adgang til næste
års A-række. Harald Eis scorede maksimum 6 points på fjerdebrættet.
Tredjeholdet havde en ujævn turnering med en del afbud og et par kampe
med kun 3 spillere til stede, men reserverne Martin og Kristian Lorenzen
klarede sig fint, begge med 2 points i 4 kampe. Juniorholdet fik en delt
andenplads i C-rækken.

Løgumkloster Byturnering 2012: Her deltog i år kun en enkelt
spiller fra Tønder, Christian Karstensen, men han blev til gengæld en
sikker vinder af turneringen.

DM i skoleskak 2011: Peter Jordt var med i den næstældste gruppe
og sluttede pænt midt i feltet med 4 points. Til gengæld vandt han
lynturneringen for denne gruppe.

Tønder Skakklubs åbne Lyn-mesterskab 2012 havde kun 7
deltagere. Vinder blev Kaj Elkjær Larsen med 5½ points foran Christian
Karstensen med 5.

Adventsblitz i Leck: Her var Christian Karstensen og Niels Falsig
med blandt de i alt 14 deltagere. Klar vinder blev Lecks førstebræt, Tore
Prien, med 12 points af 13 mulige. Christian Karstensen opnåede en
fjerdeplads med en flot score på 10 points, mens Michael Neumann blev no
6 med 7½ points.

Tønder Byturnering 2011-12 havde 16 deltagere fordelt på 2stk
8-mandsgrupper. Mesterskabet gik til Helge Andersen med 6 points (af 7)
foran Christian Karstensen og Micha Pudlo, begge 5 points. Basisgruppen
vandtes af Jens Carl Pedersen med 6 points foran Karl Martin Kristensen,
Løgumkloster, og Susan Clausen, Gråsten, begge med 5 points.

SEMT 2012 blev spillet i Sønderborg. Helge Andersen var eneste
deltager fra Tønder. Vinder blev Jens Nording, Alssund. Helge
sluttede på en delt 3. plads.

DM2012 blev spillet i Helsingør i påsken. Fra Tønder deltog
Christian Karstensen i en stærk mesterklasse, hvor han scorede 4
points og en pæn ratinggevinst. I kandidatklassen lige under
landsholdsklassen sluttede Arne og Martin Matthiesen på en delt
andenplads.

Tønder Skakklubs pokalturnering startede på et uheldigt
tidspunkt – og med kun 2 deltagere. Erik Damholdt vandt.

Skak uden Grænser, et stævne for skoleskakspillere på begge
sider af grænsen, blev afviklet for anden gang. Det skete i Leck, hvor
også Martin og Kristian Lorenzen var med. Vinder blev David
Gutschenreiter, Flensborg. Kristian Lorenzen snuppede tredjepladsen
i sin aldersgruppe.

Grenzturneringen, en koordineret turnering over 7 runder
placeret på skift i Leck, Løgumkloster og Tønder, blev afviklet for 2.
gang. Der var kun 11 deltagere, som spillede i en stor Monrad-

gruppe. Turneringens vinder blev Christian Karstensen foran Niels
Falsig og Løgumklosters Hans V. Hansen.

GrenzGrandPrix var en nyskabelse med 10 afdelinger på skift i
Leck, Løgumkloster og Tønder. Der spilledes en form for lynskak
med handicap på tiden i 3 præmiegrupper. De 6 bedste resultater talte
ved den samlede præmiering. Vinder her blev Christian Karstensen
foran Erik Damholdt og Niels Falsig. Gruppen med rating under
1700 vandtes af Harald Eis, Leck, foran Vagn Lauritzen og Holger
Schmidt, begge Løgumkloster. Gruppen med rating under 1400 blev
vundet af Martin Lorenzen foran Karl M. Kristensen og Jens P.
Jensen, begge Løgumkloster. I alt 19 spillere deltog.

