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Sæsonen 1998-99
Pokalturneringen 1998-99. Den sønderjydske pokalturnering for 4-mandshold blev afviklet i
Tønder søndag den 25. april.. Det gik ca. som forventet. Tønders førstehold (Curt Hansen, Uffe
Leisner, Helge Andersen, Johnny Harboe) vandt stævnet og dermed retten til at stille op i
elitegruppen ved årets landsfinaler. Tønders tredjehold (Hans Pedersen, Hans U. Christensen,
Dennis Christensen, Mickey Kristensen) blev bedste juniorhold og indløste dermed også billetter til
finalestævnet. Haderslev fik en samlet andenplads og kom med i bredderækken.
Landsfinalerne blev spillet i Nyborg pinsesøndag den 23. maj. Tønders førstehold stillede op i
eliterækken i forstærket udgave i forhold til de indledende runder. Carsten Hansen var hjemme fra
England og boltrede sig på 2. bræt med stor styrke. De enkelte kampe forløb således:: TønderFredensborg/Humlebæk 3½-½, Tønder-SK1934 2-2, Tønder-Nørresundby 2-2, Tønder-SK 1968 31, Tønder-Holstebro 1-3, Tønder-Skolerne 3-1. Dermed sluttede fire hold i toppen på 14½ points,
og matchpoints blev afgørende. Slutstillingen blev følgende: 1. Nørresundby 14½, 9. 2. Tønder
14½, 8. 3. SK1934 14½, 8. 4. Skolerne 14½, 7, 5. SK1968 13½. Individuelt for Tønder: Curt
Hansen 3½/6, Carsten Hansen 5/6, Uffe Leisner 3/4, Helge Andersen 0/3, Johnny Harboe 3/5. En
fornem placering i et fint selskab - og flotte individuelle resultater af Carsten og Uffe. ! - I
juniorrækken var Tjele med 20½ og Jetsmark med 20 points i særklasse. Tønder sluttede her midt i
feltet på en delt 6-7 plads med 8 points. Det er heller ikke så tosset ! - Bredderækken blev vundet af
Haderslev med 17 points foran Kjellerup med 15.

GrandPrix98-99: En ny turneringsform baseret på seks aftener med "langsom" lyn. Vinder blev
Niels Falsig med 28 points (4 runder) foran Jens Olesen med 22 (5 runder), Helge Andersen med
18 (2 runder), Kaj Elkjær Larsen med 16 (3 runder) og Hans Ulrich Christensen med 14 (2 runder).
I alt var 13 spillere med..

Klubturneringen. 23 spillere deltog i én stor monradgruppe. Tre spillere sluttede side om side
med 5½ points efter de 7 runder, og korrektion afgjorde topplaceringerne: 1. Jens Olesen, 2. Niels
Falsig og 3. Hans Ulrich Christensen. Jens Olesen vandt efter en fin sæson sit første større
mesterskab i klubben..

DM99 i Århus. Tønder Skakklub var repræsenteret ved 6 spillere. Curt Hansen snublede i
næstsidste runde i landsholdsklassen og måtte nøjes med en 3. plads. Arne Matthiesen nåede også 3.
plads i mesterrækken. Jan Oemichen vandt en basisgruppe.

Holdturneringen. Tønder var repræsenteret med fire hold, og mere end 30 spillere
optrådte på holdene. Såvel første- som andetholdet lå midtvejs på oprykningspladser. Det blev dog
ikke til avancement, men begge hold var med der, hvor det er sjovest. Førsteholdet i 3. division
sluttede på tredjepladsen 3 points efter Frem og ½ point efter Læseforeningen. Andetholdet
dumpede efter et par afbudsplagede runder ned på fjerdepladsen i mesterrækken, men hentede dog
32½ points og 10 matchpoints. Både tredjeholdet i A-rækken og fjerdeholdet i C-rækken sluttede
næstsidst..

Vesteregnsmesterskaberne i skoleskak 1999 blev spillet på Tønder Kommuneskole lørdag
den 30. januar. Der deltog 38 elever fra 11 skoler i landsdelen. Den yngste gruppe: bhv.klassen-2.
kl. blev vundet af Nikolaj Holm (1a på Holmeskolen) med 7 points (!) foran Søren H. Andersen (1a
Holmeskolen) med 6 pts og Steffen Stegelmanm Brandt (2b Tønder Kommuneskole) med 4½
points. Den mellemste gruppe: 3.kl.-5.kl. vandtes af Morten Toft Holm (5. kl. Møllevangsskolen
Toftlund) med 7 points, foran Niklas Christiansen (3.kl. Døstrup Skole) med 6 og Klavs Nielsen (3a
Tønder Kommuneskole) med 5 points. Den ældste gruppe: 6.-10.kl. vandtes af Jens Thyssen
(10.kl. Frøslev Efterskole) foran Dennis Christensen (8. kl. Bredebro Skole) med 6 points og
Martin Lambert (9. kl. Frøslev Efterskole). - Arrangører var skakklubberne i Løgumkloster og
Tønder, i år med Kaj Elkjær Larsen som turneringsleder og praktisk leder.

Tønder Skakklubs Lynmesterskab 1998 blev vundet af Anders Frederiksen med 11½ points
i 13 runder ! Det var første turneringssejr til Anders.

Byturneringen 1998 gav ligestilling blandt fire spillere i kampen om titlen. Kaj Elkjær
Larsen, Jens Olesen, Niels Falsig og Helge Andersen scorede alle 5 points i mesterskabsklassen.
Der måtte en længere omkamp til. Her vandt Helge Andersen de første fire partier - og de øvrige
strakte gevær ! Andenpladsen gik lige så klart til Kaj Elkjær Larsen, mens Jens Olesen og Niels
Falsig aftalte at dele tredjepladsen. Basisklassen blev vundet af Jan Oemichen med 6 points foran
Gunnar Knudsen med 5 og Nis P. Jollmann med 4½ points.

Hans Ulrich og Dennis Christensen vandt i deres aldersgrupper det sønderjyske mesterskab i
skoleskak.

Curt i simultan-form. En fin aften med Curt Hansen i centrum fandt sted den 21. sept. med
foredrag og simultan. Curt leverede en formentlig enestående og meget overbevisende præstation
ved at vinde 37-2 !

Curt Hansen vandt i august den stærke svenske stormesterturnering Harplinge-GM. 4 sejre og 5
remisser førte til de 6½ points, der gav ligestilling med Joel Lautier og dermed en førsteplads, da
Curt havde vundet det indbyrdes parti.
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SKAKNYT er navnet på klubbens medlemsblad, der udkommer fire-fem gange pr. år. Her er
der meget mere om resultater og andet fra den lokale skakverden.

