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Det er sket.
Helge Andersen.
Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Kaj blev valgt til dirigent.
• Helge fremlagde formandens beretning, som blev godkendt.
• Jens Carl fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
• Kontingent og kørsel forbliver uændret – trods underskud.
• Bestyrelsen blev genvalgt, så Helge er stadig formand, Eivind er næstformand og
Christian er materialemand. Bestyrelsen havde ønsket en mand mere i bestyrelsen. Niels blev bedt om at skaffe flere brikker, så flere kunne åbne og lukke. Jollmann er stadig revisor og Claus er suppleant til bestyrelsen.
• Der er for få i skakskolen, bestyrelsen skal se, hvad de kan gøre.
• En ny klubturnering med en blanding af hurtig og normal betænkningstid afprøves til foråret – starter 16. marts 18.30. Vi prøver den tidlige start af hensyn til
vore unge medlemmer. Se beskrivelse andet steds i bladet.
• Skaknyt og hjemmesiden kører rigtig godt.
I holdturneringen har førsteholdet scoret 50% efter 6 runder, så vi bliver i M1. Andetholdet sluttede med 9 point på andenpladsen i deres gruppe – 1 point efter gruppevinderne fra Gråsten. Yderligere 1 point efter sluttede Løgumkloster. Vagns indhop i
første runde på Tønder 2, betød, at holdene byttede plads.
I Grenzturneringen har Peter Wang lagt sig i spidsen med 5½ point efter 6 runder.
Der ligger en del spillere fra Tønder efter ham, som håber, at han snubler i de sidste 3
runder.
Eivind Palm vandt sikkert Lynmesterskabet med 10 af 11 mulige.
I Pokalturneringen er semifinalerne klaret og Jens Carl Pedersen og Kaj Elkjær Larsen
er klar til finalen, som spilles den 9. marts.
I Syd Grand Prix, har Eivind Palm vundet første klasse inden sidste runde – se hans
beretning i dette blad.
I GrenzGrandPrix er der spillet to runder, og Hans V. Hansen og Eivind Palm har lagt
sig på anden- og trediepladsen.
DM for seniorer blev afholdt i Løgumkloster. Ingen tønderspillere fik over 50 %. Hans
V. Hansen var bedste tønderspiller i gruppen med de ”unge” (50+). Han fik 3 af 7.
Fortsætter side 5.
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Gonde er død
Mindeord:
Lørdag, en 18.januar 2020 døde vort
medlem Gonde Hansen efter længere tids
svagelighed. Gonde var medlem af Tønder Skakklub i over 50 år. Gonde havde
lært skakspillet af farbroderen Jacob Hansen, der var formand for Tønder Skakklub
1941-43.
Gonde udførte et stort arbejde for klubben. I mange år var han kasserer. Senere
var han redaktør af ”SKAKNYT” i en lang periode ligesom han også redigerede klubbens jubilæums-skrift ved klubbens 75 års jubilæum. Logoet på såvel ”SKAKNYT” som
jubilæumsskriftet er konstrueret af Gonde.
Som skakspiller udmærkede Gonde sig som en stor kender af åbninger. Selv er jeg med
sort blevet tromlet af ham i prøjsisk .
Fra 1967-1972 spillede klubben to partier mod venskabsbyen i Island. Gonde havde
hvid i sit parti og jeg sort. Det blev remis i begge partier. Gonde var et stille menneske
og i besiddelse af stor viden.
Gonde kom ofte i vort hjem især efter tabet af hustru og søn. Med Gondes bortgang
har Tønder Skakklub mistet et medlem af ære. Må hans minde blive æret.
Kaj Elkjær Larsen

Jeg har læst den triste nyhed om Gondes død. Det er vemodig, når folk man har kendt i
mere end 50 år, ikke er der mere. Jeg mødte Gonde første gang til byturneringen i
1965. Han var et usædvanligt rart menneske. Jeg husker med glæde arbejdet med
Gonde og Kaj omkring vores jubilæumsskrift. Det var gode tider.
Jeg skrev lidt sammen med ham sidst år. Det var så en form for farvel!
Mange skakhilsener til alle i klubben.

Egon Laugesen

Det bør nok nævnes, at Gonde i de sidste 3-4 år pga af helbredet kun sjældent kom i
klubben. Til gengæld kastede han sig over email-skak, (se billedet) hvor han opnåede
stor styrke og en rating tæt på 2400.
nf
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Fortsat fra side 3

Eivind Palm fik 3 af 6 blandt de ”gamle” (65+), som bedste spiller fra Tønder.
Klubturneringen starter den 16. marts. Tilmelding senest den 6. marts. Se nærmere om
turneringen et andet sted i bladet.
Pokalturneringen for 4-mandshold afvikles den 26. april. Stævnet er kvalifikationsstævne til det store stævne i pinsen. Hvis du ønsker at deltage, så skal jeg vide det hurtigst
muligt.
Løgumkloster byturnering starter den 31/3 og derefter spilles følgende tirsdage: 14/4,
28/4, 5/5, 12/5, 19/5 og 26/5. Turneringen plejer at være ret stærkt besat.
Tilmelding senest 28/3 via DSU’s turneringstilmelding.
Løgumkloster påskelyn er den 7. april. Det plejer at være en hyggelig aften med indledende runder og finalerunder – masser af skak.
Sommerskak. Vi vil igen have sommerskak 3-4 gange i løbet af sommeren. Hvis nogen
har lyst til at stå med arrangementet, så giv mig besked. Datoer kommer senere.

Følg med på hjemmesiden under ”Seneste nyt” og
”Skakkalenderen,” hvor ændringer vil blive slået op.
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Ny Klubturnering
3 aftener med hurtigskak 2 runder pr. aften i en stor pulje – Monrad
Betænkningstid 25 min + 10 sek/træk
Vundet parti 1 point – remis ½
Antal aftener og runder kan ændres afhængig af deltagerantal.
3 aftener med normalskak i 4- mandspuljer.
Betænkningstid 90 min + 30 sek/træk
De 4 bedst placerede spiller om pladserne 1-4, de næste 4 om pladserne 5-8
etc.
I tilfælde af ligestilling ses først på korrektion, derefter på indbyrdes kamp –
hvis det hele er lige, trækkes lod.
Vundet parti giver 2 point – remis 1 point. Point fra indledende runder tælles
med.
Klubmester bliver den spiller i finalegruppe 1, som har samlet flest point.
Antallet af runder af hurtigskak og normalskak afhænger af deltagerantallet.

1. runde spilles den 16. marts kl. 18.30. 2. runde 23/3 og 3. runde 27/4 – til
disse runder skal der helst ikke være afbud, da der spilles 2 hurtigskakpartier
på en aften.
4. runde spilles den 11/5, 5. runde den 18/5 og 6. runde 25/5 – her spilles med
normal betænkningstid.
Indskud 50,- - indskuddet går til præmier.
Tilmelding senest 6/3 til Helge Andersen – 74 67 87 03 – helgeandersen@bbsyd.dk
Turneringen bliver ikke ratet.
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Edlef – ny stil
Helge Andersen

Jeg har altid set Edlef spille meget
forebyggende – opstille et solidt forsvar, inden der var en reel trussel. Nu
er der sket noget – se følgende partier:

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.c3 g6 4.Lc4 Lg7 5.0
–0 e6 6.d4 d5 ikke noget normalt Edlef træk! Trækket er godt - får sort
spillet d5 i siciliansk, står han som
regel godt. 7.exd5 exd5 8.Lb5 Sge7
9.dxc5 0–0 10.Le3 Lg4 11.Le2 Dc7
12.Da4 Ld7 13.Da3 Her står dronninger noget afsides. Tfe8 14.Ld3 Se5
15.Sxe5 Lxe5 16.g3 Sf5 17.Ld2

Lxf5 22.Db4 Le4+ 23.Dxe4 Th5+
24.Dh4 Txh4#; 19.Db4 Hjælper heller
ikke. 19...d4 20.Lb5 Te4 21.cxd4 Le5
22.Kg2 Lh3+ 23.Kf3 Txd4 24.Db3 a6
25.Ld3 Dd7 26.Ke2 Lxf1+ 27.Kxf1 Txd3
–+] 19...Lf4 20.Db4 [20.Th1 De5
21.Db4 (21.Lxf4 Dxf4 22.Db4 Dg5+
23.Kf1 Te1+ 24.Kxe1 Dc1+ 25.Ke2
Te8+ 26.Le4 Txe4+ 27.Dxe4 Dxb2+
28.Sd2 dxe4–+) 21...Dg5+ 22.Kf1 Lxd2
23.Sxd2 Dxd2–+; 20.Lxf4 Dxf4 21.Db4
Dg5+ 22.Kh2 (22.Kf3 Lh3 23.Le4 Txe4
24.Dxe4 dxe4+–+) 22...Te5 Taber hurtigt.] 20...Lh3+ 21.Kf3 [21.Kh1 d4
22.Dxd4 (22.Db5 a6 23.Db6 De5
24.Lxf4 Dxf4 25.Sd2 Dxd2 26.Lc4 Df4
27.Ld5 Lxf1 28.Txf1 Te5–+) 22...Dc6+
23.f3 Lxf1 24.Dxf4 Lxd3–+; 21.Kxh3
Dd7+ 22.Kg2 Dg4+ 23.Kh1 Dh3+
24.Kg1 Dh2#]

Sxg3! ofret er godt, da hvid er bagud i
udvikling og dronningen står skidt.
18.hxg3 Lxg3 19.Kg2? [19.fxg3??
Dxg3+ Mat i 6 træk. 20.Kh1 Te5 21.Tf5

21...g5?? [21...d4!! Vinder partiet.
22.Dxd4 Dc6+ 23.Kxf4 (23.Le4 Txe4
24.Dxe4 Lg2+ 25.Kxg2 Dxe4+–+)
23...Dg2 Hvid i mat-nettet. 24.Le4

Hans Valdemar Hansen
Edlef Bucka-Lassen
Grenzturneringen, 2019
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Dg4+ 25.Ke3 Lxf1 (25...Tad8 Vinder
også. 26.f3 Txd4 27.fxg4 Tdxe4+
28.Kf3 Lxf1) 26.Sa3 (26.Lc1 Hvad ellers? 26...g5 27.Dg7+ Kxg7 28.f3 Dg1+
29.Kd2 Df2+ 30.Kd1 De2#) 26...Tad8
27.Txf1 (27.Db4 Td3#) 27...Txd4 28.f3
Texe4+ 29.fxe4 Dxe4+ 30.Kf2 Txd2+
31.Kg3 Tg2+ 32.Kh3 Dg4#] 22.Lxf4
gxf4 23.Tg1+ Kh8 24.Dxf4 Dxf4+
25.Kxf4 f6 26.Th1 1–0

at han havde lyttet til mig og spillet
det risikofyldte træk. Desuden mener
han, at det er første gang, det er
modstanderen og ikke ham selv, som
er i tidnød. 9.Lg5 Se7 10.Lxe7 Dxe7
11.0–0 Kongen skal væk, før han kan
slå på e5, da løberen på c4 hænger.
11...Lxc3 12.bxc3 Sxc4 13.Dxc4 d6
14.Tfd1 0–0 15.Td2 Le6 Jager dronningen hen til et felt, hvor den står
bedre – måske var b6 bedre.16.Db4
Tfd8 17.Sxe5 Dc7 [17...Lxa2 Bevarer
den ekstra bonde.] 18.Sf3 Tac8
19.Tad1 d5 20.Sd4

Det var synd, at det fine forarbejde
ikke gav et point.
Thomas Nielsen
Edlef Bucka-Lassen
Holdkamp mod Gråsten
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 e5
En åbning man kun bør spille, hvis
man har læst teorien, da den skal spilles skarpt og præcist. 5.Sf3 [5.Sb5 er
stærkere.] 5...Sf6 6.Sc3 Lb4 7.Lc4

Dxc3 Indeholder en fælde, og modstanderen har få minutter tilbage.
21.Dxb7 Tb8 22.Se2 [22.Da6 eneste
forsvar - hvid er øm på baglinien.
22...Dxd2 23.Txd2 Tb1+ 24.Df1 Txf1+
og partiet kunne nemt ende remis.]
22...Dxd2 Opgivet, da han er et tårn
bagud. 0–1
Sxe4 8.Dd5 [8.Lxf7+ Kxf7 9.Dd5+ Kf8
10.Dxe4 d5 11.De2 d4 12.0–0 dxc3
13.Sxe5 Med sort fordel.] 8...Sd6 Her
kom jeg forbi stillingen. Edlef fortalte,

De nye færdigheder giver større forståelse for helheden og vil med stor
sandsynlighed betyde et ratinghop i
den nærmeste fremtid
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Et glimt fra julefrokosten 2019

Sidste parti i holdkampen Alssund-Tønder:
Niels Skovvart og Dieter Kröger slås begge
for mindst remis

Situation fra Grenzturneringen:
Dieter Kröger mod Dzano Beckovic
og Peter Wang mod Dirk Hansen
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Skakkalenderen

Mandag

2. mar

Grenzeturneringen-7 i Niebüll 19.15 – Klublokalet lukket, da
alle åbnere er i Niebüll.

Tirsdag

3. marts

Søndag

8. mar

Mandag

9. marts

Løgumkloster Skakklub: Klubaften kl 19 i Ø Højst.
Holdkamp: Tønder-1 – Springeren-2, spilles i Varde.
Evt. oprykningskamp til M2. Pokalfinale (Hvis ingen af deltagerne er med i oprykningskampen.) (HA åbner)

Tirsdag

10. marts

Løgumkloster Skakklub: Klubaften kl 19 i Ø Højst.

Uge 11

9.-10. mar

Evt. oprykningskamp til M2: Tønder-2/Løgumkloster hjemmebane mod vinder af gruppe 3

Fredag

13. marts

GGP Leck

Lørdag

14. mar

Mandag

16. marts

Klubturneringen-indledende runde 1. kl.19.00 (HA åbner)

Tirsdag

17. marts

Løgumkloster Skakklub: Klubaften kl 19 i Ø Højst.

Mandag

23. marts

Klubturneringen-indledende runde 2. (HA åbner)

Tirsdag

24. mar

Grenzeturneringen-8 i Øster Højst 19.15

Mandag

30 mar.

GGP Niebûll og Teori og hygge i klubben (HA åbner)

Tirsdag

31. mar

Løgumkloster byturnering 1.

Mandag

6. apr.

Teori og hygge. (EP åbner)

Tirsdag

7. apr

Påskelyn i Løgumkloster

Mandag

13. apr.

Ingen skak i klublokalet.

Tirsdag

14. apr

Løgumkloster byturnering 2. Kl. 19.00

Mandag

20. apr.

GGP i Tønder (EP åbner)

Tirsdag

21 apr.

Løgumkloster Skakklub: Klubaften kl 19 i Ø Højst.

Fredag

24. apr

Grenzeturneringen-9 i Leck 19.15

Søndag

26 apr.

Pokalstævne.

Mandag

27. apr.

Klubturneringen-indledende runde 3. Kl.19.00 (HA åbner)

Tirsdag

28. apr.

Løgumkloster byturnering 3.

Mandag

4. maj

SGP 7 i Esbjerg

GGP Niebûll og Teori og hygge i klubben (HA åbner)
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Skakkalenderen

Tirsdag
Mandag

5. maj
11. apr.

Løgumkloster byturnering 4.
Klubturneringen finalerunde 1. Kl.19.00 (HA åbner)

Tirsdag
Mandag

12. maj
18. maj

Løgumkloster byturnering 5.
Klubturneringen finalerunde 2. Kl.19.00 (HA åbner)

Tirsdag
Mandag

19. maj
25. maj

Tirsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Mandag

26. maj
29. maj
1. juni
2. juni
8. juni

Tirsdag
Mandag
Tirsdag

9. juni
15 juni
16. juni

Løgumkloster byturnering 6.
Klubturneringen finalerunde udsatte partier. Kl.19.00 (HA
åbner)
Løgumkloster byturnering 7.
GGP i Leck
Ingen skak i klublokalet
Løgumkloster Skakklub: Klubaften kl 19 i Ø Højst.
Klubturneringen finalerunde 3. Kl.19.00 Derefter præmieoverrækkelse. (HA åbner)
Løgumkloster Skakklub: Klubaften kl 19 i Ø Højst.
Sæsonafslutning. (HA åbner)
Løgumkloster Skakklub: Sæsonafslutning kl 19 i Ø Højst.

Opdateret 3. februar 2020.

Med forbehold. Ændringer kan forekomme
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Juleopgaver 2019
Kaj havde som sædvanlig et sæt spændende opgaver med til julefrokosten.
De var som sædvanlig af forskellig sværhedsgrad. Jeg ville gerne se på dem i
fred og ro – og ædru, og det tænkte jeg at andre også ville. Nu får de personer, som ikke var med til julefrokosten mulighed for at se, hvad de også gik
glip af.—Kig på opgaverne, inden du ser på næste side, hvor løsningen står.
Opgave 1—Hvid trækker

Opgave 3—Sort trak 1. -, Dd4

Denne opgave er svær – bemærk, at
den hvide dame ikke kan flyttes, da
der er mat på g2

Nu vinder hvid let – pas på disse fælder, når du spiller.

Opgave 1—Hvid trækker

Opg. 4 – Sort trak 1. – Dxe5

Med sort i trækket er det nemt: 1. -,
Txf1+, 2. Kxf1, Td1+mat, men med
hvid i trækket er det svært.

Ligner opgave nr. 3

14

Opgave 5—Hvid trækker

Opg. 6 Hvid trækker.

Der skal tælles langt og spilles præcist.

Der skal tælles langt og præcist

Løsninger:
Opg. 1. Efter hvids 1.træk Tb1-b5 er sorts
dronning overbelastet, idet såvel b7 som
g8 skal være dækket. Derfor må sort true
med mat efter 1. ---, Te8 Hvid må derfor
dække matten med 2. Tb1 og sort svarer
2. ---, Tg8 remis.

Hvid i trækket vinder således: 1.Kc4, a1D
2. Kb3

Opg. 2. Blev remis efter 1. Kh1, De2 2.
Kg1, De3

Opg. 6. Eivind mente, at han godt kunne
vinde over Ane med sort. Men det vil
næppe ske.

Opgaven her løses således:1. Ke2, a5 2.
Kd3, Kb2 Nu får begge en dronning, men
hvid kan "presse" sort ind i en tabt stilling
som tidligere vist.

Opg. 3. 1.---, Dd4? Sorts dronning står i en
ægte binding. 2.Td1, Dxc3 3.Txd7+ fulgt af
4.bxc3

1. Ke2, og hvid har oppositionen. 1.--Kd8 2. Kf3, Ke7 3. Ke3 o.s.v. 1x7 1x5

Opg. 4. 1.---Dxe5?? Igen en ægte binding.
2.Tc8 vinder.

Det fantastiske ved Kajs opgaver er, at vi
alle lærer noget. Jeg har i mange år troet,
at stillingen, som er brugt til eksempel til
løsning 5 var remis, men har takket være
Kaj lært noget andet.

Opg. 5. Ideen tager udgangspunkt i fx.
flg. stilling:

Opgave 6 er en påmindelse om, hvor vigtig oppositionen er.
Opgave 3 og 4 minder os om, hvor let det
er at lave den fejl, som taber.
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SGP
Af Eivind Palm

Nogle indtryk fra 2019-20 sæsonens
SGP (Sydgrandprix).

hvor remisen sikrede mig gevisten i
gruppen, så jeg accepterede remistilbuddet) og vandt dermed temmelig
suverænt.

Selv om der stadig mangler en runde
(i Esbjerg d. 14.3.), kan jeg allerede nu
se, at der faktisk ikke er nogen af mine konkurrenter, der kan indhente
mig, så jeg vinder gruppen. Helge har
derfor bedt mig om at skrive lidt om
nogle indtryk fra sæsonens turnering.
Det hele er sat sammen så hver enkelt dag er en afsluttet turnering i sig
selv og resultatet fra hver gang gøres
op i point, og den som har flest point
(kun de 4 bedste resultater tæller) er
vinder.

D. 2. november var vi så i Kolding
(her havde jeg Niels Falsig med i bilen
og han havde fornøjelsen af at snuppe ½ point fra Allan Hye). Her spilllede
vi i en stor gruppe sammen med de
stærkeste, og her var indsatsen fra
min side ikke overvældende. Mest
spændende var, at kun 10-årige Vitus
Medhus vandt afdelingen med sejre
over Allan Hye, Per Hansen og Viggo
B. Quist. Faktisk tabte han kun et parti
mod undertegnede.

Første runde var i Haderslev 14. september og da der ikke var så mange i
vores gruppe blev det reelt til et ræs
mellem Peter Wang og mig, og her
trak jeg det længste strå og vandt.

Jeg fik i alt reddet en 3die plads i hus.
Som noget nyt afholdt man 4. runde i
en by uden skakklub (Toftlund), i håb
om, at der ville dukke tilskuere op,
som måske senere ville begynde i en
skakklub et sted. Her blev Niels Falsig
nr. 3, mens min indsats var mere begrænset.

2. runde var henlagt til Fredericia 5.
oktober og her landede jeg i en gruppe, der var sammensat af folk fra 1.
og 2. klasse. Jeg vandt 5 partier og
spillede 2 remis (hvoraf det ene var så
tidligt på dagen, at jeg fik sat min
modstander pat med 2 dronninger i
overskud, det andet sidst på dagen

Til gengæld spillede Christian Karstensen over evne og blev nr. 2 i den stærke mesterklasse. 5. runde var den traditionsrige juleturnering i Vojens,
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hvor der, vanen tro, kom mange deltagere. Her spillede vi i en ren 1 klasse, 17 mand i alt. Jeg vandt på deling
med en tidligere Vojens spiller, Martin
Møller, som nu er flyttet nordenfjords
men var hjemme i juleferien. Nu begyndte det at ligne en mulighed at
vinde den sammenhængende turnering for mig, men der var stadig en
teoretisk mulighed for Jan Rosenberg,
hvis han kunne vinde de sidste to afdelinger.

senere end de øvrige, hvilket vi benægtede. Så kikkede han lidt på stillingen, som på det tidspunkt stadig
talte en løber for nogle bønder mere
til min modstander, men til gengæld
havde jeg en binding på hans tårn
som let kom til at koste tårnet. ”Jeg
dømmer det remis, hvis ikke hvid (min
modstander) kan vise en gevinst ganske hurtigt”. Det kunne han ikke. Han
havde en evig skak men ikke mere, og
da vi bagefter forsøgte at spille lidt
videre for at se, hvordan det evt. ville
være gået, mistede han faktisk tårnet,
så han var tvunget til evig skak, så han
var såmænd ikke så utilfreds med
dommen heller. Det var uret, der var
forkert indstillet. Vi fik 50 sekunder
tillægstid i stedet for de 5 som vi burde have haft.

Næstsidste og 6 runde var så i Vejle 1.
februar, og her var der 14 1. klasses
spillere i min gruppe. Min indsats var
ikke tilfredsstillende, det lykkedes mig
at sætte to løbere i slag. Første runde
var lidt ud over det sædvanlige for
mig. Alt så rigtigt ud fra begyndelsen
og jeg satte den første løber i slag.
Det blev dog et lidt rodet parti og jeg
fik noget spil for løberen. Jeg har altid
været lidt sur på tillægstid, så jeg så
på uret efter måske 10 træk og opdagede at jeg her havde 29 minutter
mod starttidspunktets 20. Men partiet var spændende så vi spillede og
spillede og spillede. Folk rundt os blev
færdige med deres partier men vi spillede videre. På et tidspunkt kom turneringslederen og spurgte, hvorfor vi
ikke var færdige, om havde startet

I Sidste runde havde jeg igen fornøjelsen af den 10-årige Vitus og fik et par
bønder. Jeg afslog remistilbud, for
gevinst (som der var i stillingen) ville
betyder, at jeg formentlig ville havne i
præmierækken. Men senere i partiet
fik jeg sat min konge, så han kunne
give en gaffel med en springer, så jeg
tabte et tårn, så alt i alt var indsatsen
ikke god nok. Men Jan Rosenberg
vandt ikke, og det var jo det, der i den
samlede stilling betød noget.
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For at det nu ikke skal være tekst alt
sammen så er her en stilling fra sidste
runde (som jeg forhåbentlig har husket rigtigt. I hvert fald er alle de vigtige brikker rigtigt placeret. Hvid trækker:

1. Txd6!. Hvortil han svarede h6. Tårnet kan nemlig ikke slås. 1. -, SxT, 2.
Sf6+, Kh8(g7) 3. Se8++, Kg8 4. Dg7
mat. Sådan et træk er sjovt at få ind i
et hurtigskakparti. Senere mistede
han også h6 bonden og tabte slutspillet.
Der mangler altså endnu en runde…

Kaj Elkjær træner Ana og Arturas
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Skaknyt 69

Tilbageblik………………………

jan. 1995

Skaknyt 69 var et meget stort og indholdsrigt nummer, 32 sider, der alle var
nedfotograferede.
Byturneringen 1994-95 blev refereret af Jens Chr. Lund. De 42 deltagere var
fordelt på 3 klasser, hvor den øverste bestod af lutter mesterspillere. Her
vandt Martin Matthiesen med 6 points foran lillebror Arne med 5 og Egon
Laugesen på 3. pladsen med 4½. Lund scorede 4 points og Kaj Elkjær Larsen
og Niels Falsig begge 2½. Basis-1 vandtes af Johnny Harboe med maximum 7
points. Jens Carl Pedersen tog andenpladsen med 5½. Basis-2 blev vundet af
Anders Frederiksen med 6 points.
Ratinglisten blev bragt efter byturneringen i opdateret form. Der var 59 på
listen, og den startede sådan her: 1. Curt Hansen 2627, 2. Carsten Hansen
2299, 3. Jesper Lauridsen 2197, 4. Arne Matthiesen 2147, 5. Jens Chr Lund
2125, 6. Martin Matthiesen 2116, 7. Egon Laugesen 2083, 8. Svend E Kramer
1931, 9. Kaj Elkjær Larsen 1918, 10. Niels Falsig 1913, 11. Leif Bregnedal 1912,
12. Asger H Olesen 1904 17. Jens Carl Pedersen 1766, 28. Nis P. Jollmann
1579.

Holdturneringen 1994-95 var midtvejs og fik 7 siders omtale. Førsteholdet
spillede i 2. division, der dengang var landets næsthøjeste række, og det var i
knibe efter resultaterne: Tønder – Nordre 4-4, Sydøstfyn – Tønder 6½1½ og
Tønder – Holstebro 3½-4½. Men man var ved godt mod.
K-skakken fik en revival efter en sæson hvor Sv. E Kramer blev nummer 2 i
landsholdsklaqssen og Torben Frederiksen var på vej mod semifinnalen i pokalturneringen. Kramer og Carsten Hansen gik med i den nye landsholdsklasse, og Tønder tilmeldte et 4-mandshold i 1. division. Det så stærkt ud: 1. Curt
Hansen, 2. Carsten Hansen, 3. Sv. E. Kramer, 4. Arne Matthiesen.
Teori var der meget af i dette nummer, dels i form af rigtig mange gode partier, især fra de mange unge spillere, og dels ved to sider analyser ved Kaj Elkjær Larsen.
nf
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