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Skaksæsonen 2016-17…. 
 

..starter nu!   Vi lægger ud med et par forholdsvis s�lle a�ener, men det bliver hur�gt 

alvor for dem, der vil spille konkurrenceskak.  Programmet for e�eråret kan ses længe-

re fremme i bladet og på hjemmesiden. 

 

Tønder Byturnering 2016 begynder som sædvanligt den første mandag i september, 

og der er �lmeldingsfrist en uge forud. De første 6 navne kan i skrivende stund ses på 

hjemmesiden.  Datoerne for de 7 spillea�ener kan ses i Skakkalenderen her i bladet 

eller på ne&et.  

Som sædvanligt er turneringen koordineret, så den får betydning for ra�ng-tallene.  Vi 

håber, at deltagerantallet bliver så stort,  at vi kan dele i to grupper.  

Grenzturneringen 2016 vil også denne gang blive afviklet med 9 runder spredt hen-

over hele sæsonen, så der er ca en måned mellem hver runde, og igen spilles der på 

ski� hos de deltagende 4 klubber:  3 gange i Flensburg og to gange i Tønder, Løgumklo-

ster og Leck.  Igen vil turneringen være ratet med både dansk ra�ng, tysk dwz og ELO. 

Første runde afvikles �rsdag den 27. sept. i Flensburg. De øvrige datoer kan ses i Skak-

kalenderen. 

Tilmelding senest den 20 september �l Vagn Lauritzen på tlf 7474 4303 eller direkte på 

turneringssiden på DSU’s hjemmeside.  

Holdturneringen 2016-17 begynder i starten af november.   Tønder Skakklub s�ller 

formentlig med to voksenhold i henholdsvis sydjysk skaks Mester-1 og B-rækken. Sidste 

år annuleredes C-rækken for skoleskak. Hvis den genopstår, håber vi at kunne s�lle et 

hold der også.  

Alle klubbens medlemmer er velkomne �l at være med i en holdtrup. Vi vil forsøge at få 

spurgt alle, inden holdene skal �lmeldes i september. 

TønderGrandPrix har ikke været den store succes de seneste par år, og vi bør nytæn-

ke den eller finde et andet alterna�v de a�ener, hvor der ikke er andet på programmet.  

I første omgang a�aler vi en fortsæ&else på den første programsa&e a�en den 29. 

aug., og formanden vil foreslå, at vi indfører �ds-handicap på samme måde som i 

GrenzGrandPrix og i vor sommerskak, og at vi så e�er sæsonen evaluerer og evt. finder 

på noget andet. 

Tønder Skakskole  indleder sæsonen mandag den 5. sept. kl. 18, og der undervises 

hver mandag 18.00-18.50 pånær i skoleferierne. Ny leder bliver Torben Frederiksen.  

Der vil også blive lavet en intern turnering, og vi vil være behjælpelige med større tur-

neringer, både i Tønder, Leck og andre steder.  
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Gunnar Lind Haase Svendsen  

Harald Eis            

 

2. runde. Hængepar� spillet i Øster Højst, 

d. 17/5 2016. 

 

Et nervepirrende par�, hvor jeg hele �den 

følte, jeg stod bedst – men også at balan-

cen kunne vippe så let som ingen�ng. Jeg 

skubbede centrumsbønderne frem, men 

havde en del problemer med at besky&e 

’bagerste kolonne’. Denne type engelske 

åbning bliver åbenbart kaldt ”Great Sna-

ke”, hvilket jeg med min begrænsede 

viden om åbningsspil (naturligvis) ikke var 

klar over. 

 

1. c4 g6 2. g3 (En mulighed er også at 

spille d4 og gribe centrum med det sam-

me) Lg7 (Mere ak�vt var c5) 3. Sc3 Sf6 

(Muligt er også at kontrollere centrum 

med d4, men Harald vælger at spille åb-

ningen meget solidt og lidt passivt. Det 

forsøger jeg i det følgende at udny&e) 4. 

Lg2 (Igen var det nærliggende at spille 

d4) O-O (Solidt, men c5 eller e5 havde 

nok været bedre) 5. d4 (Så kom det ende-

lig!) c6 (Mere ak�vt var c5. De&e træk 

viser sig lidt senere at være et tempotab) 

6. e4 (Nu går jeg e�er at tage centrum!) 

d6 7. Sge2 (Jeg ønskede ikke at spærre 

for løberen) e6 8. O-O d5 9. e5 Sfd7 10. 

b3 (Jeg overvejede længe, om jeg skulle 

spille det mere ak�ve f4 – et træk, som 

hele �den ligger i lu�en – men forsig�g-

heden vandt) dxc4 11. bxc4 c5 (Fint træk, 

men altså med tempotab) 12. f4 Sa6  

 

 

13. d5? (Jeg forivrer mig. Bedre var det 

mere tålmodige Se4 eller Tb1) Tb8 (Her 

skulle Harald nok have grebet chancen �l 

at ødelægge mit centrum med exd5)14. 

Sb5? (Mangel på regnekra�! Jeg brugte 

lang �d på at udregne konsekvenserne af 

14. dxe6 fxe6 15. Sb5, men kunne ikke 

finde ud af det. Springeren er under alle 

omstændigheder på vej �l d6) Sb6 (Peger 

mod min kronisk svage c-bonde – o�e en 

akilleshæl for hvid i engelsk) 15. Sd6 (Så 

landede min ørn!) f6 (Et træk, jeg havde 

frygtet. Har stadig mulighed for dxe6, og 

han ville have en udsat konge) 16. Lb2 Sc7 

(Harald vil bruge et par træk på at Jerne 

min springer, men det koster �d) 17. Db3 

exd5 18. cxd5 (Le&et over, jeg endelig 

kunne løse problemet med den svage c-

bonde) fxe5 (Her og i de følgende træk 

skulle Harald nok have ak�veret sin hvide 

løber, enten ved at rykke den �l d7 eller 

Par� fra Grænseturneringen 2016 
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g4) 19. Lxe5 (Jeg brugte lang �d på at 

overveje, om jeg skulle slå med løberen 

eller f-bonden. Det bedste ville nok have 

været straks at få en centrumsbonde me-

re, men jeg ønskede sam�dig at Jerne en 

vig�g forsvarer af kongen, så derfor...) 

Lxe5 (Det havde jeg håbet på!) 20. fxe5 

Txf1+ 21. Txf1 (Dejligt, nu fik jeg også 

kontrol over f-linjen!) Se8 22. Sxc8?? 

(Igen mangel på regnekra�. Bedst ville 

have været at slå på e8 og så rykke frem 

med dræbende centrumsbønder, men jeg 

ønskede at få kontrollen over e6, Jerne 

en vig�g besky&er af kongen og i samme 

ombæring sikre gevinst af et tempo med 

d6) Dxc8 (Bedre end at slå med tårnet 

siger maskinen) 23. d6+ c4 24. Db4 (Da3 

eller Df3 havde nok været bedre) De6 

(Havde set det og også frygtet det, men 

havde beslu&et at forsøge at by&e dron-

ninger) 25. Dc5 (I hvert fald ikke slippe 

besky&elsen af d-bonden, fx 25. Dc3??? 

Sxd6!) Sd7 (Logisk og godt træk) 26. Dd5 

(Forcerer udviklingen, men Dd4 havde 

været bedre) Sg7 (Nok det bedste træk i 

s�llingen) 

 27. Sd4 (For at gennemtvinge aLytning 

– og endelig bliver denne springer ak�ve-

ret!) Dxd5 28. Lxd5+ Kh8 29. e6 Sb6  

30. e7 (Løberen står i slag, men der truer 

mat på f8) Se8 31. Tf8+ (Nu er springeren 

låst fast på e8) Kg7 32. Le6 (Og d-bonden 

er klar �l at rykke frem – derfor...)  

Opgivet.                                                     1-0 
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Skakkalenderen 

     En ny og le2ere revideret udgave følger, når programmet for holdturneringen  

     kendes.  Ændringer i øvrigt kan forekomme og vil i givet fald blive annonceret  

     på hjemmesiden. 

mandag 22. aug. Tønder Skakklubs sæsonstart kl. 19.00:   Hyggeskak 

mandag 29. aug TønderGrandPrix1 kl. 19.30.   

– Tilmelding ved fremmøde inden 19.20. 

Tilmeldingsfrist �l Byturneringen. 

mandag   5. sept. Tønder Byturnering 1. runde kl. 19.00. 

Tønder Skakskole starter kl. 18 på Tønder Gymnasium. 

mandag 12. sept. Tønder Byturnering 2. runde kl 19.00. 

Tønder Skakskole 18.00-18.45.  

– Alle mandage på nær i skoleferier. 

mandag 19. sept Tønder Byturnering 3. runde kl 19.00 

mandag 26. sept. TønderGrandPrix2 kl. 19.30.   

– Tilmelding ved fremmøde inden 19.20. 

– Hængepar�er i byturneringen kl 19.15 

�rsdag 27. sept. Grenzturneringen kl. 19.15 i Flensborg.  

– Lodtrækning �l 1. runde kl. 19.00.   

– Tilmelding senest �rsdag den 20. sept. �l Vagn Lauritzen 

på 74744303. 

mandag   3. okt. Tønder Byturnering 4. runde kl 19.00. 

mandag 10. okt. Tønder Byturnering 5. runde kl 19.00. 

mandag 17. okt TønderGrandPrix3 kl. 19.30.   

– Tilmelding ved fremmøde inden 19.20. 

mandag 24. okt. Grenzturneringen 2. runde kl. 19.15 i Tønder. 

mandag 31. okt. Tønder Byturnering 6. runde kl 19 

søndag   6. nov. Holdkamp i Mester-1 for Tønder-1 

mandag   7. nov. Muligvis holdkampe i sekundarækkerne 

mandag 14. nov. Tønder Byturnering 7. runde kl 19 

søndag 20. nov Holdkamp i Mester-1 for Tønder-1 
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Vores nye hjemmeside 

 

Alle har vel opdaget det.  Nyeste nyheder i vor lille skakverden skal nu findes på 

www.toenderskakklub.dk .  

Hjemmesiden er funk�onsdyg�g nu, men der mangler endnu lidt afpudsning og lay-

out mæssige forbedringer.  

Som det fremgår, er de&e site meget omfa&ende, - og det har da også kostet sved at 

få �ngene på plads, udover et pænt beløb fra klubkassen �l opre&else af siden på 

den lokale server ProIT. 

Som det også fremgår, er det nu muligt at vise par�er på vor hjemmeside. Den afde-

ling fremstår i øjeblikket kun på forsøgsbasis med en �lfældig runde fra Grenzturne-

ringen, som man i øvrigt ville kunne finde på DSU’s hjemmeside.  Men det vil der bli-

ve re&et op på, formentlig med Helge Andersen som bestyrer af den afdeling. 

Det er en klar fordel for klubbens virke, at 4-5 medlemmer af klubben nu har adgang 

�l at opdatere og skrive på siden. 

Forslag �l forbedringer modtages gerne!                                                                    -nf 



10 



11 

Mit diesen Wörtern beginnen die meisten Märchen, und es war ja auch märchenha�, 

wie viele Schachvereine es einmal gab – und wie viele es davon heute nicht mehr 

gibt. Dabei denke ich insbesondere an den Tradi�onsverein aus Apenrade. Als es 

mich Anfang 1971 zufällig nach Leck verschlagen und ich mich gerade dem MTV Leck 

angeschlossen ha&e, hieß es plötzlich, eine Kreisauswahl Nordfriesland sollte einen 

We&kampf gegen den Schachklub in Apenrade austragen. Jede Mannscha� bestand 

aus elf Spielern. Wer auch immer ha&e mich am 1. Bre& aufgestellt, und so kehrte ich 

am 23. Mai 1971 in die Stadt zurück, wohin mich als Dreijährigen im Mai 1945 meine 

erste „Auslandsreise“ auf der Flucht vor den Russen geführt ha&e. Wir Nordfriesen 

verloren den We&kampf in Apenrade hoch mit 8:3, aber mir gelang wider Erwarten 

gegen A.Vognsen ein ziemlich schneller Sieg. 

Forbrich – A.Vognsen 

1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 ed (nicht das Stärkste, wird aber immer wieder gespielt, insbe-

sondere in Amateurkreisen) 4.Dd4 (Zu diesem Zug schrieb Tarrasch – kämp�e zwei-

mal erfolglos gegen Lasker um die Schachweltmeisterscha� - in seinem „Lehrbuch 

des Schachspiels“: „Am stärksten. Die frühe Entwicklung der Dame ist hier deshalb 

ohne Nachteil, weil die Dame diesen Posten behaupten kann. Ebenfalls gut ist Sd4, 

aber schwächer als 4.Dd4, weil es vorteilha�er ist, ein Entwicklungstempo mehr zu 

haben als ein Posi�onstempo) 4. … Sc6 5.Lb5 Ld7 6.Lc6 Lc6 7.Sc3  

 

(Interessant ist, daß diese Stellung aus  

der Philidor-Verteidigung  als Steinitz-

Verteidigung auch aus der Spanischen 

Eröffnung entstehen kann 1.e4 e5 2.Sf3 

Sc6 3.Lb5 d6 4.d4 ed 5.Dd4 Ld7 6.Lc6 Lc6 

7.Sc3 und deshalb unter C62 nachzuschla-

gen ist. Man hat also eine Variante für 

zwei  verschiedene Eröffnungen.)  

 

7. …Sf6 8.Lg5 (Oder 7.Lg5 Sf6 8.Sc3 mit 

Zugumstellung; wohl das Beste. Oder lt. Ex

-Weltmeister Steinitz 7.Lg5 f6 8.Le3.  

 

Man kann sich ja aber vielleicht auch die andere Steinitz-Variante 7.Lg5 Le7 8.Dg7 Lf6 

9.Dh8 Lh8 10.Ld8 Lb2 11.Lc7 Kd7 12.La5 La1 13.Lc3 Lc3 14.Sc3 Tae8 15.Sfd2 f5 einmal 

ansehen. Gode fornöjelse…)  

 

Es was einmal … ... 
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8. … Le7   9.000 00,   10.The1  

 

(Tarrasch:“Weiß hat das weit  bessere und 

freiere Spiel. Er ist glänzend entwickelt, hat 

das Zentrum erobert und somit alles er-

reicht, was man in der Eröffnung billiger-

weise erreichen kann.“)  

 

10. … Te8 11.e5 de (In einer Par�e  von der 

Schacholympiade Siegen 1970 hieß es nach 

11. … Lf3 12.gf de 13.De5 Ld6 14.Dd4 Le7 

15.Dd8 1:0) 12.De5 Sd7 (besser 12. … Ld6) 

13.Le7 Se5  

Man skal lige se det … ... 

Den �dligere Tønder-spiller Mar�n Ma�hiesen  

gjorde det godt i ChessHouse GM 2016.  

I s�llingen �l venstre har Mar�n de hvide og 

tryller med  22.Txd7,Dxd7; 23. Sf6+, gxf6;  24. 

Lxf6 og ma&en er uundgåelig. 

 

Mar�n scorede sin anden IM-norm i turnerin-

gen. 

I de&e års Grenzturnering tørnede to klub-

kammerater  Chris�an Karstensen og Eivind 

Palm sammen i 8. runde den 2. maj, og der 

blev gået �l sagen. Sort har netop spillet  15. -, 

Lb5?  Chris�an har hvid og skal trække.  
 

Par�et afgøres med 16.Dxd5!, exd5; 

17.Le4+,Lxe1;  18.Txe1+, De6; 19.Txe6+,fxe6; 

20.Lxa8. 
 

Dermed var Chris�an stadig med i topkampen.  

Han slu&ede på en fin andenplads. 
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De&e diagram stammer også fra et 

par� i Grenzturneringen 2015-16. 

Hvid er Nahmen Chris�ansen, 

Flensburg, mens Niels Falsig har 

sort. 

 

Sort har afslået remis og går e�er 

hele pointet med 35.-,Sf3+. Hvis 

hvid slår bonden er der hur�gt 

mat. Han spiller derfor 39.Kg3; 

Sxd2;  40. Dxb5,f4+; 41.Kxf4, 

Dxf2;+ og sort må erkende, at der 

ikke er mere end remis nu. ½-½. 

 

Men prøv at se på diagrammet 

igen.  Det simpleste træk i s�llin-

gen er 35.-,Dxf2  og der er mat i 3 

træk (3 forsk. Varianter). 

 

Prøv selv! 

I Skaknyt 56 for 25 år siden havde 

Kaj Elkjær Larsen medtaget en 

opgave kny&et �l diagrammet �l 

højre. 

 

S�llingen opstod i et par� mellem 

Awerbach (hvid) og  Kotov. 

 

Kotov fandt her et træk, der i 

da�dens li&eratur blev forsynet 

med hele 3 udråbstegn. 

Han spillede: Dxh3+ og vandt. 

 

Det minder lidt om et træk, som 

Jens Chr. Lund spillede for mange 

år siden. Måske vi kunne få det at 

se ved lejlighed. 



15 

Tilbageblik………….…..       

på gamle Skaknyt og �den dengang 

 

Skaknyt 56 skulle egentlig have været et optaktsnummer �l en ny sæson, ligesom 

det blad du holder i hånden nu, men det blev forsinket og udkom først hen i okto-

ber med i alt 20 sider.  

Gymnasie-NM:  Et hold fra Tønder Gymnasium, bestående af Jesper M Lauridsen, 

Mar�n Ma(hiesen, Jan Christensen, Anders Brøndt Jørgensen og reserven Jakob 

Lauritsen havde jo vundet DM i gymnasieskak, og det lykkedes at skaffe midler �l at 

deltage i NM i Finland. 

Desværre kom holdet for sent �l færgen fra Sverige og fik en uheldig start mod Nor-

ge, men det blev dog �l en 2erdeplads kun et halvt point fra bronze-medaljen.  

Mar�n bragte to fine par�er fra turneringen.  

Tønder Byturnering 1991 var godt i gang, 38 deltagere fordelt på 3 klasser!  I me-

sterskabsklassen havde Jens Chr. Lund taget føringen med 3½ points e9er 4 runder 

foran Arne Ma(hiesen med 2½ og et hængepar� og Kaj E Larsen med 2½ e9er 4 

runder.  

Basis-1 havde Jens Carl Pedersen i front med maximum 4 foran Peter Jepsen med 3 

af 4. Basis-2 førtes af Baltzer Andersen med 5 af 5, foran Niels S Nielsen og Bo Fal-

sig, begge med 3 af 4. 

Holdturneringen 1991-92 stod for at skulle starte. Tønder havde hele 6 hold med. 

Førsteholdet skulle starte ude med kamp i Odense og holdtruppen så sådan ud: 

Jesper M Lauridsen, Jens Chr. Lund, John Nielson, Uffe Leisner, Egon Laugesen, Arne 

Ma(hiesen, Mar�n Ma(hiesen, Johnny Harboe og Rene Ratchke.  

Andetholdet skulle spille i Mesterrækken og her var holdops�llingen: Asger Olesen, 

Kaj Elkjær Larsen, Niels Falsig, Jørn Lassen, Jørgen Lehmann Poulsen, Knud Løven-

holdt, Gunnar Knudsen og Niels Chr Nielsen. 

Tredjeholdet i A-rækken: Jens Carl Pedersen, Gonde Hansen, Anders Brøndt Jørgen-

sen, Torben Due, Nis P. Jollmann, Chr. Lassen, Jakob Lauritsen og Jørn Philipsen. 

Fjerdeholdet spillede i B-rækken og femte- og sje(eholdene i C-rækken, alle med 5 

spillere.Sje(eholdet havde en gennemsnitsalder mellem 12 og 13 år. 

Tematurnering: Det var a9alt, at der e9er Byturneringen skulle afvikles en hur�g-

skak-turnering med bunden åbning.  

Medlemslisten var trykt med i bladet. 54 medlemmer dengang!                          -nf 

Skaknyt  56    

aug       1991 
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Spillested: 

Tønder Gymnasium  
Astronom Hansensgade 9 

6270 Tønder 

Klubaften: 

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 

Kontingentet dækker medlemskab af 
Tønder Skakklub og Dansk Skak Uni-
on. Som medlem modtager man ud 
over klubbladet Unionens blad Skak-
bladet, der udkommer 8-9 gange år-
ligt. 
 

Kontingent 

Det årlige kontingent udgør: 

–   0 - 14 år   kr. 400,- 
– 15 - 20 år   kr. 500,- 
– 21 +     år   kr. 600,- 
 

Tønder Skakklubs hjemmeside:    http://toenderskakklub.dk 

 

T Ø N D E R   S K A K K L U B  

Bestyrelsen 

  Formand 

  Kasserer 

  Juniorleder 

  Suppleant 

  Revisor 

 

 

Niels Falsig  

Jens Carl Pedersen  

Christian Karstensen  

Micha Pudlo 

Nis. P. Jollmann 

 

 

5346 7225  

7472 3216  

4017 9757  

 

 

 

 

 


