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Kaj Elkjær Larsen slog Jens Carl Pedersen i pokalfinalen, og dermed blev Kaj ny Pokal-

mester – stort tillykke til Kaj, som hermed får sit navn på pokalen. 

 

Derefter kom Corona og lukkede for skak i klublokalet. 

 

Det betød: 

 

GrenzGrandPrix skubbes – de 2 spillede runder tæller med i næste års regnskab. 

Grenzturneringen skubbes – turneringen rates nu, men de to sidste runder spilles 

næste år. 

Klubturneringen aflyses – vi når ikke en turnering inden sommerpausen. 

Sønderjysk pokal for 4-mandshold aflyst – uvist hvad det ender med. 

Løgumkloster byturnering er aflyst. 

 

I stedet begyndte flere af os at spille netskak på Chess.com. Niels arrangerede en 

turnering, som mange spiller med i. Se resultaterne på hjemmesiden. 

 

Fremtiden er svær at spå om, for hvornår åbner regeringen for foreningerne igen – 

og føler vi det sikkert nok at mødes? Vi har en aldersprofil, som vi skal tage hensyn til.  

Der kommer af samme grund ikke en kalender i bladet, men der arbejdes på næste 

års kalender. 

 

Vi arrangerer sandsynligvis sommerskak i sommerpausen – der er nok løsnet for for-

samlinger på det tidspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

Sket og sker. 

Følg med på hjemmesiden under ”Seneste nyt.” 
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Juleopgaver skoleskak 1969. 

Kaj har sendt følgende opgaver til mig på et billede af en gammel spritstensil. 

Der er en hjælpekommentar til opgaverne. 

I de sidste 3 opgaver skal resultatet også findes. 

Opgave 1.: 

Damen alene – mat i 5 træk. 

 

Opgave 2.  

Bonden forfremmes – hvid vinder. 

 

Opgave 3. 

9. La6-b5 mat 

 

Opgave 4. 

Det store offer.  
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Opgave 5. 

o-o-o 

 

 

Opgave 6.  

Er slaget tabt? 

Frem med bræt og brikker, for de fleste klares ikke i hovedet. 

Løsningerne kan læses på side 14 
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Sammen – hver for sig: 
Online-turnering! 

 

Denne mærkværdige corona-tid har givet os flere nye ord og nye vendinger. En af 

vendingerne ”Sammen hver for sig” blev aktuel, da Tønder Skakklub var tvunget til at 

lukke ned på klubaftenerne – og indførte den første online skak turnering i klubbens 

historie. 

Vi anvender en af de store skakservere, Chess.com, hvor vi spiller mod hinanden, og 
resultaterne bogfører vi selv. Der skal spilles 4 partier med 10 minutters betænk-
ningstid mod hinanden inden 1. august. Der er i skrivende stund 10 deltagere, men et 
par stykker mere har varslet, at de måske står på, og det kan sagtens nås. Så: Er du 
ikke med, så registrer dig på Chess.com (det er gratis) og tilmeld dig hos undertegne-
de.  
Turneringen giver en fornemmelse af, at vi trods alt er lidt sammen om et liv i klub-

ben, og så lærer vi sammen en helt ny side af skakspillet. Det er ikke helt nemt med 

lyn-agtige spil online. Man begår mange fejl, men heldigvis kan modstanderne også 

lave fejl af og til. 

Vi lærer også, at Chess.com har mange aktiviteter og tilbud. F.eks. er der hver dag en 

”puzzle” (dagens skakopgave), som man kan øve sig på.  Herunder bringes to opgaver 

fra april måned. 

              

Sort trækker, og det ender i få 
træk med mat. 
Hvordan? 

Hvid trækker.  
Der sættes mat i få træk.   
Hvordan? 
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Man kan naturligvis også spille mod andre inde på Chess.com.  Der er mere end 2 mio 

brugere, og hvis man beder om et 10-min spil, så går der kun få sekunder, før man 

har en modstander, oftest fra fjerne steder i verden og med et Chess.com ratingtal, 

der normalt ikke afviger med mere end 50 fra ens eget. 

De sker så det (for nogen af os ejendommelige), at man får fuld focus på ens rating 

derinde. Højest rating fra klubben har her Christian Karstensen, som i skrivende stund 

ligger omkring 2000. Eivind Palm har ca 1950 og Hans V Hansen næsten 1900. 

I vor turnering er Palm ikke med (endnu da, han fortæller selv, at han er øm mht sit 

ratingtal) , - og favoritter til at få fingre i den pokal, der er udsat, er Hans V Hansen, 

der har scoret mange points allerede, og Christian Karstensen, der i øjeblikket har sat 

meget få points til. Både Dieter Kröger og Helge Andersen har vist smidt for mange 

points allerede. 

Hvis man vil vide mere om online skak, så anbefales det at læse Eivind Palms grundi-

ge indlæg på klubbens hjemmeside – og at kigge indenfor. 

Efter min opfattelse kan online-skak ikke erstatte det rigtige liv og samvær i en skak-

klub, men her i nødens stund er det nu ganske sjovt og med til at fastholde lidt klub-

liv. 

Jeg vil afslutte denne artikel med et klip mere fra Chess.com: 

 nf 
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Bymesteren fra 1957 er død. 
Af  Kaj Elkjær Larsen 

Min ældste broder, Kristian Erik Elk-
jær Larsen døde forleden 92½ år 
gammel.  
 
Kristian Erik blev som fem brødre 
lærerudannet fra Tønder Statssemi-
narium. Kristian Erik var god til at 
spille skak. Selv var jeg blevet lærer i 
1955 ,og jeg var klar over, at militær-
tjenesten ville blive to år, thi alle 
med en lidt længere uddannelse og 
med arme, ben og hoved i behold 
skulle være befalingsmand. Selv be-
søgte jeg sergentskolen og løjtnant-
skolen.  
 
Kristian Erik gik på seminariet i disse 
år, og han deltog i byturneringen. Jeg 
var hjemme på orlov, og han fortal-
te, at han sidste runde skulle spille 
med sort mod lektor Aalykke.  
 
Jeg sagde til ham:" Aalykke spiller 
altid dronningegambit, prøv at stille 
flg. sunde fælde:" 
 
1.d4,d5 2.c4,e6 3.Sc3,Sf6 4.Lg5,Sbd7 
Aalykke gik i fælden. 5.cxd5, exd5 
6.Sxd5, 
 
 
 
 

Sxd5!! 7.Lxd8,Lb4+ 8.Dd2,Lxd2+ 
9.Kxd2,Kxd8 og Christin Erik vandt og 
blev bymester 1957. 
 
Langt kunne Kristian Erik være nået 
som skakspiller, men han nåede så 
meget anden i kraft af sine matema-
tiske og tekniske evner.  
 
Rundt om Danmark sejler flere store 
motorbåde, som at lavede en model 
til ved at forstørre en legestøjmotor-
båd, så der kunne bo 6 personer på 
båden. Han konstruerede de tre fi-
berglasdele, der skulle til: Skrog, for-
dæk og agterdæk, så kunne købere 
selv bekoste monteringen af motor 
m.v. Han selv, en broder og en svo-
ger udrustede hver sin båd. 
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Det er en fornøjelse at have Hans 

Valdemar med på holdet. Han er tit 

hurtig færdig og har vundet. Det gi-

ver ro på holdet. Det er dog ikke lige 

sundt alt hvad han spiller – her er et 

eksempel fra et parti fra kampen 

mod Horsens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Valdemar Hansen 
Søren Sørensen  
 
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sc3 
Sxe4 5.Lxf7+ Kxf7 6.Sxe4 d5  

7.Sfg5+ Kg8? [7...Ke8 8.Df3 De7 Hvid 
taber en officer.] 8.Df3 De7 9.Sg3 
Dxg5?? [9...e4 10.De3 Sort har for-
del.] 10.Dxd5+ 1–0 

Holdskak. 
Af  Helge Andersen 
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Skak på nettet. 
Af Helge Andersen 

Jeg har aldrig spillet skak på nettet 

før nu. Da Corona kom, og der blev 

arrangeret en turnering for klubbens 

spillere, oprettede jeg en profil på 

Chess.com, og det har jeg ikke for-

trudt. 

Jeg har udelukkende spillet 10 min 

lynskak, og enkelte gange gået tilba-

ge og set hvad computeren mener 

om mit spil. Efter hvert spil får man 

besked på, hvordan man har spillet 

og hvor mange brølere, fejl og misse-

de gevinster man har haft. 

Man møder folk fra hele verden, som 

computeren finder på få sekunder. 

 

Følgende parti har jeg spillet mod en 

russer – partiet er langt fra fejlfrit, 

men meget spændende. Jeg har 

hvid. 

 

1.d4 b6 2.c4 Lb7 3.Sc3 e6 4.e4 Sc6 

5.f4 Dh4+ 6.g3 De7 7.Sf3 [7.Lg2 Er 

nok mere præcist] 7...0–0–0 [7...f5 

Var en anden ide.] 8.Lg2 d6 9.0–0 h5 

10.a4 h4 11.d5 Sa5 12.De2 hxg3 

13.hxg3 La6 14.Sd2 g5 [14...Df6 ville 

være mere generende, da det forhin-

drer b4] 15.b4 Sxc4 Officeren var 

fanget. 16.Sxc4 gxf4 17.b5 fxg3 

[17...Lb7 18.Lxf4 og efter a5 får hvid 

et farligt angreb.] 18.bxa6 Dh4 Truer 

med mat på h2. 19.Tf3 Det var nok 

bedre at slå på f7, men i lyn holder 

man brikkerne dækket. 19...Sf6 

20.a5 Sg4 Truer ingenting. 21.axb6 

cxb6 

 

 22.Sxb6+ Det var et offer, som ikke 

kostede tid. 22...axb6 23.Dc4+ Kb8?? 

Nu går han mat. [23...Kd7 24.dxe6+ 

fxe6 25.Db5+ Ke7 (25...Kc7 26.Sd5+ 

exd5 27.Tc3+ Kb8 28.a7+ Kb7 

29.Dc6#) 26.Lg5+ Vinder let.] 24.a7+ 

Kb7 25.Dc6# 1–0 
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Skoleskak i Tønderhallerne.  

341 elever fra 3. og 4. klasse 

spiller om kommune-

mesterskabet. 

Fra Grenzturneringen i Niebüll. 

Forrest spiller Edlef mod Lutz 
fra Flensborg 
 
Bagerst spiller  
Helge Andersen mod  
Peter Wang fra Gråsten. 

Også fra Grenzturneringen i Niebüll. 

Eivind Palm har hvid mod  

Dzano Beckovitz,  

Løgumkloster. 
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Løsningerne havde Kaj for en gang skyld ikke sendt med, men jeg håber de er 

rigtige. 

Opgave 1.  

1.Dg2 La4 2.Dh2 De8 3.Dh1 Lc6 4.Dg2 Lg7 5.Dc2# 

Opgave 2. 

1.d4 Kc4 [1...Ka4 2.Db2 Ka5 3.Db4+ Ka6 4.Da4+ Kb7 5.Db5+ Kc8 6.Da6+ Kb8 
7.Da7+ Kc8 8.Da8#] 2.Da2+ Kb5 [2...Kd3 3.De2+ Kc3 4.Dc2#] 3.Db3+ Kc6 
[3...Ka6 4.Da4+ Kb7 5.Db5+ Kc8 6.Da6+ Kb8 7.Da7+ Kc8 8.Da8#] 4.Le7 Dxe7 
[4...De8 5.d5#] 5.d5+ Kd6 6.Da3+ Kxd5 7.Dxe7  

Opgave 3. 

1.Sd5+ Kd7 2.c8D+ Txc8 3.Lg4+ [3.Sb6+ Kc7 4.Sxc8 Lb7+ 5.Kf4 Kxc8 6.Kf5 Kc7] 
3...Kc6 4.Lxc8 [4.Se7+ Kb6] 4...Lb7 5.Kd3 [5.Se7+ Kb6+ 6.Lxb7 Kxb7 7.Sc8 c4 
8.Kd4 d5] 5...La8 6.Kc4 Lb7 7.a8D [7.Se7+ Kc7 8.Lxb7 Kxb7 9.Sc8 Ka8] 7...Lxa8 
8.La6 Lb7 [8...Kd7 9.Sb6+ Kc6 10.Sxa8 d5+ 11.Kc3 Springeren slipper ud via b6 
eller c7 og så vinder man bønderne og sætter mat med L og S.] 9.Lb5#  

Opgave 4 - remis. 

1.Tg7+ Lxg7 [1...Dxg7 2.Dc5+ Kg2 3.Dc2+ (3.Le4+) 3...Kf3 4.De4+ Kf2 Han skal i 
f-linien, da damerne ellers byttes af. 5.Dc2+ Ke3 6.De4+] 2.Df1+ Kxf1 3.Ld3+ 
Ke1 4.bxc3 Lxc3+ 5.Kb1 Remis  

Opgave 5 – hvid vinder. 

1.d6 Lf5 [1...Kf6 2.d7 Ke7 3.d8D+ Kxd8 4.0–0–0+ Kc7 5.Kxb2] 2.d7 Lxd7 3.0–0
–0 Txa2 4.Txd7+ Kf6 5.Kb1 Vinder  

Opgave 6 – sort vinder. 

1.Tb6 Txb6+ 2.Kc7 Ld8+ 3.Kxd8 3...Tb8+ 4.Ke7 Kg6 Vinder.  

// Helge Andersen 

Løsninger på Juleopgaver skoleskak 1969. 
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Tilbageblik…………………………… 
 

 

Når man i dag kigger i Skaknyt 70 er det tydeligt, at det hører til klubbens storhedstid. 

Indholdet rummer megen skak på højt niveau – og nogle gode resultater. Også partistof 

af høj klasse i massevis. 

Det nordiske Mesterskab blev for andet år i træk vundet af Curt Hansen med 8½ points 

af 11, og Curt bragte at par partier derfra.  

Det sønderjyske mesterskab var en stor turnering dengang.  1995-udgaven blev spillet i 

Ribe med hele to fulde mesterklasser.  Tønder satte sig tungt på toppladserne. Arne 

Mathiesen vandt turneringen for andet år i træk, mens Martin Matthiesen og Carsten 

Hansen delte andenpladsen.  

Påskens DM95 havde deltagelse af Arne og Martin Matthiesen. Carsten Hansen og 

Johnny Harboe. Arne debuterede i den svære kandidatklasse, men gjorde det flot med 

4½ af 7 points uden nederlag. 

Klubturneringen 1995 var ikke helt afsluttet, men det stod fast, at den nye mand, Car-

sten Hansen, ville vinde i overbevisende stil.  

Holdturneringen 1994-95 sluttede skuffende for Tønder. I sæsonen forud sluttede før-

steholdet på 3. pladsen i 2. division, der dengang var landets næsthøjeste række, så 

forventningerne gik på en topplacering. Men sådan gik det ikke, da de 4 sidste runder 

gav resultaterne SK1968-Tønder 4-4, 

Tønder - Evans 3½-4½, Nørresundby II – Tønder 5½-2½ (Nørresundbys hold var rækkens 

absolutte bundhold) og Tønder – Aalborg 5-3. Tønders hold så således ud i idealopstil-

lingen: Curt Hansen, Carsten Hansen, Jesper Lauridsen, Arne Matthiesen, Martin 

Matthiesen, Jens Chr. Lund, Sv. E Kramer og Egon Laugesen.  

Andetholdet var tæt på oprykning fra mesterrækken. Her var idealopstillingen: Leif 

Bregnedal, Asger Olesen, Johnny Harboe, Niels Falsig, Kaj E Larsen, Niels Chr Nielsen, 

Rene Ratchke og Gonde Hansen.  

Tønder-3 og Tønder-4 sluttede som forventet med nedrykning til Tønder-3 fra mester-

rækken.  

Skoleskakken fyldte en del. Der var skoleskak 19-21 hver klubaften, og der var stævner, 

bl.a. et holdstævne hvor 8 skoler deltog med Ballum Skole som vinder.                        nf  

Skaknyt 70 
april 1995 
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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 Medborgerhus 

Lokale 16 

Mandage kl. 15:30 – 16:30 

(dog ikke i skoleferierne) 

  

Medlemskab 

Kontingentet dækker medlemskab  

af Tønder Skakklub og Dansk Skak 

Union. Som medlem modtager man  

ud over klubbladet Unionens blad 

Skakbladet, der udkommer 8-9  

gange årligt. 

Kontingent 

Det årlige kontingent udgør: 

–   0 - 14 år   kr. 400,- 

– 15 - 20 år   kr. 500,- 

– 21 +     år   kr. 700,- 

 

Klubbens bankkonto:  9828-52345 

Tønder Skakklubs hjemmeside:    http://toenderskakklub.dk 

T Ø N D E R   S K A K K L U B  

Bestyrelsen 

Formand:  Helge Andersen  3027 1876  helgeandersen@bbsyd.dk  

Øvrige: Eivind Palm 2380 2718 epalm32@gmail.com  

 Christian Karstensen 4017 9757 zedrex@hotmail.com  

Uden for bestyrelsen 

Forretningsfører:  
 Jens Carl Pedersen 7472 3216  kogsvej14toender@gmail.com 

Skoleskakleder:  

 Torben Frederiksen 2147 9231  tfsydjyl@gmail.com 

Redaktør:   

 Søren Henriksen  2273 0489 skak@sbrh.dk. 

Revisor 

 Nis. P. Jollmann 


