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Det er sket – det sker 
Af Helge Andersen. 

- 

Sidste blad udkom i september 2020, så vi har sprunget det blad, som skulle 

udkomme i julen, over.  

15. december afholdt vi vores lynmesterskab med kun 5 spillere. Coronaen hav-

de lukket grænsen, så de sædvanlige lynhajer syd for grænsen kunne ikke kom-

me. Smittefaren holdt også andre spillere væk. Niels vandt mesterskabet efter 

omkamp mod Kaj. 

 

Herefter lukkede klubben og stramninger fra regeringen betød, at vi var lukket i 

flere måneder.  

 

Vi er åbnet igen – se Skakkalenderen nedenfor for resten af året. 

 

 

Skakkalenderen. 
 

Med forbehold. 

 

Mandag den 10. maj Klubben åbner hyggeskak og socialt samvær. 

Mandag den 17. maj Generalforsamling – se dagsorden andetsteds i bladet. 

Mandag den 24. maj  Lukket p.g.a. pinse. 

Mandag den 31. maj  Måske lukket – se på nettet. Klubben er medarrangør 

ved DM for seniorer i Løgumkloster, hvor flere af os er 

med.  

 

Sommerferie. 
 

Datoerne for sommerskak bliver slået op senere  
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Mit liv med online skak 

Mine første erfaringer blev gjort for 7-8 år siden. Var på ferie i Nice, men kom 
galt afsted med knæet, så jeg sad det meste af en uge med stift ben på alta-
nen og spillede på Chess24.com, mens min kone så på Nice. Det var en ud-
mærket beskæftigelse i den situation. Da vi kom hjem stoppede det fuldstæn-
digt. Ganske vist fortalte Eivind Palm og Chr Karstensen lidt om deres oplevel-
ser på Chess.com, men det interesserede mig egentlig ikke.  
 
Sidste år kom så coronaen til Danmark med de efterfølgende restriktioner og 
nedlukninger. Vi fik hurtigt den ide at lave en online turnering for interessere-
de medlemmer for at holde gang i klublivet, og jeg gik med. Siden da har jeg 
spillet rigtig meget på Chess.com, - i skrivende stund her midt i februar 1431 
partier!  Altid ratede partier med en betænkningstid på 10 min. Jeg er ikke 
dygtig og laver mange fejl, men det sker da, at modstanderne også gør det. 
Niveauet (i mine partier) fremgår vist meget godt af de to situationer herun-
der. Jeg har sort i begge. 

(fortsættes næste side) 

 
Modstanderen her er en franskmand.  
 
Jeg er i trækket og vælger at slå med springeren 
på c4, for at den hvide konge ikke for nemt kan 
gemme sig på b2.  
 
Han slår Sc4 med dronningen, og jeg vinder så 
hans dronning (hvordan?) 

 

Modstanderen er fra Ægypten. 
 
Han er i trækket og vælger at bytte damer ved 
at slå på c2. 
 
Jeg var forbavset – han har jo mat i 3. Jeg vandt. 
Man kan også være heldig! 
 
Han nægtede en omkamp! 
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Det er lidt fascinerende at spille med folk fra den ganske verden. På de tids-
punkter, hvor jeg plejer at være på, er der flest fra USA, UK og Indien, 

Men jeg har også mødt spillere fra Indonesien, Thailand, Rusland og flere russi-
ske republikker, samt Marokko, Vestsahara, Syrien, Iran, Afghanistan, Brasilien, 
Argentina, Chile, Filippinerne og de fleste europæiske lande. Flere har foreslået, 
at de kom på min venneliste, men jeg har hidtil afslået. Det er meget muligt, at 
jeg accepterer nogen i tiden, der kommer. 

Hvordan åbner de så?  Vel ca 75% med 1.e4, nogle med 1.d4. Har kun mødt 1.f4 
en enkelt gang og 1.c4 et par gange. Jeg har ikke ført statistik på det, men me-
ner at jeg har klaret mig klart bedst med sort., hvor min skandinaver ikke fore-
kommer så bekendt hos de andre. -  Jeg har selv uden undtagelse spille 1.d4 og 
dronningegambit de fleste gange, men også staunton 6-7 gange og blackmar-
diemer 2 gange. Som i nærskak er der nogle, der spiller meget defensivt og nog-
le, der satser meget på angreb hurtigst muligt.  

Chess.com er et spændende sted med mange vinkler på skak. Der er bl.a. turne-
ringer, lektioner for begyndere, åbningsteori og opgaver. Jeg kigger stort set 
hverdag på dagens opgave, som går ud på at sætte mat eller vinde afgørende 
materiale.  Nedenfor to eksempler: Hvid trækker i begge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udover ”Dagens opgave” er der 100.000 opgaver, samlet i kategorier som f.eks. 
dronningeoffer, mat i 3 og slutspil. Hvis man vil opøve ens taktiske formåen, så 
er der rig lejlighed til det her. 

Mon coronaens favntag nogensinde slipper os?  Hvis det sker, vil jeg nok fortsat 
logge ind på Chess.com af og til, men givetvis i langt mindre omfang end nu. 
Det sociale element og livet i en klub kan jo ikke erstattes. 

Niels Falsig. 
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Dieter Kröger har sendt dette avisud-

klip og et parti til mig. (Det er Dieter 

med fuldskæg midt i billedet) 

I 1989 spillede den 25 årige Curt Han-

sen simultan mod 36 i Leck i forbin-

delse med MTV Lecks 100 års festuge. 

Det var et stærkt felt Curt var oppe 

imod, men han vandt 32 partier, spil-

lede 2 remis (mod Burkhard Forbrich 

og Christoph Osterkorn) og tabte 2 

(mod Kai Block og Søren Gam – tidli-

gere Tønder.) 

Dieter har sat noter til partiet: 

Dieter Kröger - Curt Hansen  
 
1.f4 Sf6 2.Sf3 g6 3.e3 Lg7 4.Le2 d6 5.0

–0 0–0 6.d4 Sc6 7.Sbd2 e5 8.dxe5 

dxe5 9.Sxe5 Sxe5 10.fxe5 Sd5 Truer 

Sxe3. [10...Sd7 11.e6 fxe6 12.Txf8+ 

Dxf8] 11.Sf3 Le6 Blokerer bonden på 

e5. [11...Sb4 12.Dxd8 Txd8 13.e4 Sc6 

(13...Sxc2 14.Lg5 Td7 15.Tac1 Sd4 

16.Sxd4 Txd4 17.Lc4 Le6 18.Lxe6 fxe6 

19.Txc7 Lxe5 20.Txb7 Txe4=) 14.Lc4] 

12.e4 Sb4 13.Lg5 Dxd1 14.Tfxd1 

[14.Lxd1 Sc6= (14...Sxa2? 15.c3 Hvid 

fordel.) ]  

Der var engang…. 
Af Helge Andersen 
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 14...h6? [14...Sc6 15.Lf4 Lg4 16.h3 

Lxf3 17.gxf3 Lxe5 18.Le3 Tfe8 19.c3] 

15.Le7 Sxc2? [15...Sc6 16.Lxf8 Txf8 

Hvid fordel.] 16.Lxf8 Txf8 17.Tac1 Se3 

18.Td3 [18.Td2 Sg4 19.Sd4 Lxe5 

20.Sxe6 Lxh2+ 21.Kh1 fxe6 22.Lxg4 

Lf4 23.Lxe6+ Kg7 Hvid fordel.] 18...Sc4 

19.Tb3 Sxe5 20.Txb7 Sxf3+ 21.Lxf3 

[21.gxf3 er bedre. 21...Ld4+ 22.Kh1 

Lb6] 21...Ld4+ 22.Kf1 Lb6 23.Ke1 

[23.b3 bevarer fordelen.] 23...Lxa2 

24.Tcxc7 [24.Kd2 Te8 25.g3 Le6 

26.Le2 Kg7 27.Lb5 Td8+ 28.Kc3 La5+ 

29.b4 Lb6 30.Lc4 Lxc4 31.Kxc4=] 

24...Lxc7= 25.Txc7 Tb8 26.Tc2 a5 

27.Td2 Tb4 Tårnet står meget aktivt. 

28.Kf2 Kg7 29.h3 Le6 30.Ke3 Kf6 

31.Tc2 a4 32.Kd3? [32.Kf4 Lb3 33.Tc7 

La2 34.Tc2 g5+ 35.Ke3 Le6 36.Ld1 Lille 

sort fordel.] 32...Ke5 33.Ke3 Tb3+ 

34.Kf2 g5 35.Td2 Lc4 36.Le2 [36.Ld1 

er stærkere. 36...Tb4 37.Lf3] 36...Lxe2 

Nu har sort klar fordel. 37.Txe2 f6 

38.g3 h5 39.Kg2 g4 40.hxg4 [40.h4 

Ville yde mere modstand.] 40...hxg4 

41.Kf2 Tb4 42.Kf1 Txe4 43.Tc2 Tb4 

44.Ke1 Ke4 45.Tf2 [45.Ke2 f5 46.Td2 

f4 47.gxf4 Kxf4 48.Kf1 g3 49.Kg1 Ke3 

50.Tc2 Kf3 51.Tc3+ Kg4 52.Tc2 Kh3 

53.Tc8 (53.Td2 a3) 53...Txb2] 45...Ke3 

46.Kf1 f5 47.Kg1 [47.Txf5 Txb2 48.Ta5 

Kf3 49.Ke1 Te2+ 50.Kd1 Te4 Med klar 

sort fordel.] 47...Td4 48.Txf5 Td1+ 

49.Kg2 Td2+ 50.Kf1 Txb2 51.Ta5 Ta2  

0–1 

 

Ærgerligt for Dieter, som stod godt 

under partiet. 
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Vor on-line turnering 

Det kan virke lidt selvmodsigende at skrive om ”Netturneringen Sydvest 2020

-21”, det globale lokalt, men det fortæller jo om forsøget på at holde lidt liv i 

klubben under corona-pandemien. Faktisk har jeg flere gange set op til 8 

medlemmer spille online på Chess.com samtidigt, men selve turneringen er 

en betinget succes, fordi ikke alle 8 er med i vor turnering, og der mangler en 

del resultater i skrivende stund, især blandt de mindre rutinerede spillere 

indbyrdes. Der er dog stadig tid til 1. juli, hvor det hele gøres op. 

 
Her er stillingen den 20. april 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det fremgår, at det er et kapløb mellem Dieter og Hans V om at få navnet på i 
den vandrepokal der er indstiftet.  Der er udsat en god bog til den af de uruti-
nerede, der scorer flest points, men det kræver jo, at de får gang i de indbyr-
des kampe. 

nf 
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1) Hvid vinder, det kunne ingen i 
Tønder i 1950! 

2) KEL – Kolding? Hvid trækker og 
vinder. 

3. Hvid trækker og vinder. 

Slutspilsopgaver. 
Helge Andersen. 

Jeg har lånt opgaverne hos Kaj. Opgaverne 
viser, hvor præcist slutspil skal spilles – derfor 
har jeg også valgt at bringe svar lige ved siden 
af opgaven. 
 
 
Opgave 1. Hvid trækker og vinder. 
 
1. c7+ ,Kc8  2.Ke6! ,Kxc7 3.Ke7 ,Kc8 4.Kd6 ,Kb7  
5.Kd7 ,Kb8 6. Kc6 ,Ka7 7. Kc7 ,Ka8    8.Kxb6,Kb8 
9.Ka6 Ka8 10.b6 ,Kb8 11.b7 vinder. 
 
 
 
 

Opgave 2. Hvid trækker og vinder i en kamp 
Kolding/Tønder. 
 
1. a4! ,Kg6 2.Kf3 ,Kf6  3.Ke4, Ke6 4.Kd4,Kf5 
5.Kc5, Kxf4 6.Kb5, Ke5 7.Kxa5,Kd6 8.Kb6 og 
vinder. Såfremt hvids f-bondegår frem. Holder 
sort remis, idet hans konge når feltet c6. 
 

 

 

 

Opgave 3. Hvid trækker og vinder. 
 
1.Le6, Ke7 2.h6 ,Kf6  3.Lf5 ,Kf7 4.Lh7,Kf6 
5.Kf4,Kf7 6.Kf5,Ke7 
7.Kg6, Kf8 8.Kf6, Ke8 9.Kg7 vinder. 
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I øjeblikket har jeg et givende samar-
bejde med Kaj. Han sender et billede 
eller en opgave på tekst. Jeg laver på 
få minutter et diagram og lader com-
puteren kontrollere opgaven. 

Ovenstående opgave har jeg helt 
sikkert lært af. Før jeg fik den, ville 
jeg have ment, at stillingen var nem 
remis. Hvid skal holde øje med bon-
den på d4, mens sort nemt holder a- 
og b-bønderne. Det overraskede mig 
derfor, at det hedder, hvid trækker 
og vinder. 

Kig lidt på stillingen, inden du kigger 
på løsningen: 

1.b5 Ka7 2.b6+ Ka6 3.Kc5 Kb7 4.Kb5 
d3 5.a6+ Kb8 6.Kc6 d2 7.a7+ Ka8 
8.Kc7 med mat i 3. Ret enkelt, når 
man ser det. Der er selvfølgelig biva-
rianter, men de ender på samme må-
de. 

Samarbejdet med Kaj er en win-win 
situation. Jeg får en masse opgaver, 
som jeg kan bruge i bladet, hygge mig 
med og lære af. Kaj for kontrolleret 
opgaverne og digitaliseret dem. 

Opgaven nedenfor har samme tema: 

1.h6 1. g7 ender remis. 1. -, Kf6 2.h7 Kg7 
3.Kf5 e3 4.Ke6 e2 5.h8D+ Kxh8 6.Kf7 e1D 
7.g7+ Kh7 8.g8D+ Kh6 9.Dg6#  

Samarbejde med Kaj 
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I efteråret arrangerede Alssund skak-
klub en jubilæumsturnering. De havde 
fået sponsor på, så præmierne var høje 
(3000 til vinderen), så jeg forventede en 
meget stærk turnering. Det blev det 
ikke. Per Hansen var klar favorit med 
2045, derefter kom Guido Heinemann 
med 1857 og så kom jeg med 1848. In-
gen af de stærke alssundspillere Murtu-
zov – far og søn var med. 

Jeg mødte Hans Jørgen Clausen i 2. run-
de. Et parti, som helst skal vindes, men 
Hans Jørgen er solid og har drillet mig 
før. Taktikken var offensivt spil, så han 
ikke fik ro til sit solide spil. 
 
Hans-Jørgen Clausen – Helge Andersen 
 

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.e3 0–0 
5.Sc3 d5 6.Le2 c5 7.dxc5 Da5 8.0–0 
dxc4 9.Lxc4 Dxc5 10.Db3 Sc6 11.Le2  

12.Dxb7 Tab8 13.Dc7 Tfc8 14.Df4 Tb4 
[14...Sh5 15.Dg5 Lf5 16.e4 Lf6 17.De3 
Dxe3 18.fxe3 Lg4=] 15.e4 Sg4 16.h3 
Sge5 17.De3 Sxf3+ 18.Lxf3 Ld4 19.De1 
Se5 20.Le2 Lxc3 21.bxc3 Txe4 22.Le3 
[22.Ld2 Lc4 23.Le3 Da5 24.Lxc4 Sxc4 
25.Db1 lille sort fordel] 22...Dxc3 Nu er 
det mig, som har en ekstra bonde. 
23.Db1 Tb4 24.Dd1 Dc2 25.a3 Dxd1 
26.Tfxd1 Ta4 ellers ryger bonden på a7. 
Jeg brugte lang tid for at sikre, at tårnet 
ikke blev fanget. 27.Lb5 Ta5 28.a4 Sc4 
Hindrer Ld2. 29.Lxc4 [29.Ld4 Sd6 Nu 
dækker tårnet for Lc3.] 29...Txc4 30.Lh6 
Tc8 31.Td4 Remistilbud. 31...f6 32.Ld2 
Tac5 33.Lb4 T5c7 34.Tad1 Kf7 35.a5 a6 
36.Ld2 Tc2 37.Ta1 Lc4 38.Le3 Lb5 Han-
sjørgen virker, som om han mangler en 
plan. Min plan er klar - fremrykning i 
centrum og aktiv konge. 39.Tdd1 e5 
40.Lb6 Ke6 41.Td8 Han bytte af, hvilket 
jeg er glad for. 41...Txd8 42.Lxd8 h5 
Han bør nok ikke komme frem med 
bønderne, da min konge er langt frem-
me. 43.h4 f5 44.Te1 f4 45.Lb6 Kf5 
46.g3? Åbner til hans konge. 46...fxg3 
47.fxg3 Lc6 48.Te3 Ta2 49.Lc7 Le4 
50.Tc3 [50.Kf1 Havde gjort det meget 
sværere for mig.] 50...Kg4 Kongen fort-
sætter fremdriften. 51.Lxe5 Txa5 Så fik 
jeg en fribonde, men med uligfarvede 
løbere er intet sikkert. 52.Lc7 Ta2 Fast-
holder kongen på 1. række. 53.Tc4 Kf3 
54.Tc3+ Ke2 55.Tc1 a5 56.Le5 a4 Bon-
den skal naturligvis frem. 57.Ta1 Det er 
ikke godt at bytte tårnene af. Uden g- 

Alssunds jubilæumsturnering 
Af Helge Andersen 
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og h-bønderne havde det været remis. 
57...Txa1+ 58.Lxa1 a3 59.Le5 a2 60.Kh2 
[60.Lf6 Kd2 61.Kf2 Kc2 62.Ke3 Lf5 
63.Ke2 (63.La1 Kb1 64.Kd2 Kxa1 65.Kc1 
Le4 Vinder p.g.a. træktvang.) 63...Kb1 
64.Kd1 a1D 65.Lxa1 Kxa1] 60...Kd3 
61.Kg1 Kc2 62.Kf2 Kb1 63.Ke3 Lf5 0–1 
 
I 4. runde skulle jeg møde Bent Bojsen. 
Vi lå begge i den 5 mand store  fører-
gruppe med 2½ point – lige efter lå 3 
mand med 2. 

Bent er en meget dygtig angrebsspiller. 
Jeg har spillet utallige gange mod Bent 
og lige tabt til ham i Slotsturneringen, 
hvor han udspillede mig med et giftigt 
angreb. 

Taktikken var mere roligt spil – men jeg 
lærer nok aldrig at spille roligt.  

Bent spiller altid 1. e4, så åbningen 
overraskede – han ville nok ikke ind i en 
åbningsforberedelse.  
 
 
Bent Bojsen – Helge Andersen 
 
1.f4 c5 2.Sf3 d5 3.e3 Sc6 4.Lb5 Sf6 5.b3 
g6 6.Lb2 Lg7 7.0–0 0–0 8.Lxc6 bxc6 
9.Se5 Dc7 10.Dc1 Sd7 11.Sxd7 Lxd7 
12.Lxg7 Kxg7 13.Db2+ f6 14.d3 e5 
15.Sd2 Tae8 Sorts stærke centrum gør 
stillingen svær for hvid. 16.Tae1 exf4 
17.exf4 Txe1 18.Txe1 Dxf4 19.Sf1 h5 
20.Da3 Dd4+ 21.Kh1 Df2 22.Dc1 h4 
23.Te3 h3 24.gxh3 d4 Et stærkt træk, 
tårnet mangler felter, men vigtigst det 
frigiver feltet d5 til løberen. 25.Tg3 Le6 
26.Sd2 Ld5+ [26...f5 27.Tg2 Ld5 28.Se4 
fxe4 (28...De3 29.Dxe3 dxe3 30.Te2 fxe4 
31.Kg1 exd3 32.cxd3 Te8 33.Kf1 Lf3 

34.Te1 e2+ 35.Kf2 Lh5µ) 29.Txf2 e3+ 
30.Kg1 exf2+ 31.Kf1 Le6–+] 27.Se4 Kig 
rigtig grundigt på stillingen – Jeg havde 
den med en klubaften og ikke mange så 
fejlen. 

 f5? [27...Te8 28.Dg1 Txe4 29.Txg6+ 
(29.Dxf2 Te1#) 29...Kf7 30.dxe4 Lxe4+ 
31.Tg2 Dxc2 32.Df1 d3 33.Kg1 Dxg2+ 
34.Dxg2 Lxg2 35.Kxg2 d2 Vinder.] 
28.Tg2 [28.Txg6+ Kxg6 (28...Kf7 29.Tf6+ 
Ke7 30.Txf8 Kxf8 31.Dh6+ Ke7 32.Dd6+ 
Ke8 Med evig skak) 29.Dg5+ Kf7 30.Df6+ 
Med evig skak] 28...De3 Jeg så tårnof-
ret, mens han tænkte og åndede lettet 
op efter Tg2. Nu vinder det let. 29.Da3 
[29.Dxe3 Eneste chance, men taber og-
så. 29...dxe3 30.Te2 a)30.Sxc5 e2 
31.Se6+ Kf6 Mat i næste.; b)30.Sc3 f4 
(b)30...Lxg2+ 31.Kxg2 f4 32.Kf3 g5) 
31.Sxd5 cxd5 32.Tg5 f3 33.Kg1 f2+ 
34.Kf1 e2+ 35.Kxe2 f1D+; 30...fxe4 
31.Kg1 exd3 32.cxd3 Tf3 Hvid kommer i 
træktvang.] 29...fxe4 Han har en hævn-
skak på a7, hvor tårnet kan sættes imel-
lem. Derefter er der ingen dæknig for 
en skak på f1 og efterfølgende mat. 0–1 



16 

I sidste runde skulle jeg spille mod Niels 
B. Yde. Hvis jeg vandt ville jeg få en delt 
1.-2.-plads remis ville give en udelt 2.-
plads, mens tab ville give en mangedelt 
3.-plads. 
Vi kommer ind i partiet, hvor sort lige 
har spillet 17. -, Df7.  

 
 
 
 
 
Jeg var lige ved at spille 18. b3 og dæk-
ke bonden på c4, da jeg så 18. -, Scxe4 
19. Sxe4, Sxe4 20. Lxe4??, Dxf2 mat. Jeg 
spillede derfor 18. De3 og tilbød remis. 
Bonden kan naturligvis slås, men efter 
Le2 får hvid et vist initiativ, da dronnin-
gen skal flytte og dække springeren på 
c5. 

Per Hansen vandt fortjent med 6 point, 
jeg blev nummer 2 med 5½ point, Bent 
Bojsen delte 3.- og 4. -pladsen med 5 
point. 

Da vi p.g.a. corona kun måtte være 10 
mand i lokalet, blev lokalet delt og man 
måtte kun være i den ene halvdel.  

Slotsturneringen er oprindelig startet, 
som et samarbejde mellem skakklub-
berne i Gråsten, Åbenrå og Alssund. Da 
Åbenrå lukkede trådte Bov ind i samar-
bejdet. Nu er der kun Alssund og Grå-
sten tilbage. 
Jeg havde ikke meldt mig til Slotsturne-
ringen. Jeg synes jeg havde skak nok, 
men så kom formanden for Gråsten 
skakklub og spurgte om jeg ikke ville 
være med, så kunne de lave 3 grupper á 
6 mand. Så jeg sagde ja. 
Jeg startede med at tabe til Bent Boj-
sen, da jeg udfordrede ham i hans favo-

ritåbning: 1. d4, Sf6, 2. c4, e5 3. dxe5, 
Se4 – med 2. Sf3 kan varianten undgås. 
 
Guido Heinemann – Helge Andersen 
 
Guido er en spændende spiller at møde. 
I løbet af et årstid har vi mødt hinanden 
3 gange. I Grenzturneringen vandt jeg 
heldigt, i Alssunds jubilæumsturnering 
spillede vi remis og nu skulle jeg møde 
ham i Gråsten. 
 
1.e4 c5 2.Sc3 Han spiller ellers altid fløj-
gambit. 2...Sc6 3.Sf3 g6 4.d4 cxd4 

Slotsturneringen 
Af Helge Andersen 
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5.Sxd4 Lg7 6.Le3 d6 7.Lb5 Ld7 8.Lxc6 
bxc6 9.0–0 Sf6 10.h3 0–0 11.f4 c5 
12.Sf3 Lc6 13.e5 Se4 14.Sxe4 Lxe4 
15.Sg5 Lf5 [15...Lb7 16.e6, f5 Jeg var 
nervøs for e6, men bonden bliver bare 
svag og springeren på f7 er ufarlig. 
16.g4 Lc8 17.exd6 exd6 18.Dd5 Tb8 
19.Tad1 

 bonden på a1 er et problem. h6 20.Sf3 
[20.Sxf7 Txf7 21.Dxd6 Dxd6 22.Txd6 
Txb2 23.Txg6 Txc2µ; 20.Lxc5 Lxg4 
21.Sxf7 Txf7 22.hxg4 Dc8 23.La3 Dxg4+ 
24.Kh1 Dh4+ 25.Kg1 Lxb2 26.Lxd6 Dg3+ 
med lille sort fordel] 20...De7 21.Lf2 
Lb7 22.Dd3 Lxf3 Det hele er nemmere 
at overskue med springeren væk. 
23.Dxf3 Txb2 24.Tfe1 Dc7 25.f5 Ld4 
åbner for c-linien. 26.Lxd4 cxd4 27.fxg6 
Dxc2 28.Te8! Dxg6 Det simple. 
[28...Dh2+ 29.Kf1 Tf2+ 30.Dxf2 Dxh3+ 
31.Kg1 (31.Dg2 Dxg2+ 32.Kxg2 Txe8 
33.gxf7+ Kxf7µ) 31...Dxg4+ 32.Kh2 Dh5+
–+] 29.Txf8+ Kxf8 30.Da8+ Kg7 
31.Dxa7? [31.Dd5 Dc2 32.Dxd4+ Kg8–+; 
31.Df3 Dc2 32.g5 (32.a3 Tb3 33.Df1 
Tg3+ 34.Kh1 Txh3+ 35.Dxh3 Dxd1+ 

36.Kh2 d3 37.g5 De2+ 38.Kg1 h5 39.Df5 
Dg4+ 40.Dxg4 hxg4 41.Kf2 g3+–+) 
32...hxg5 33.a3 d3 34.Te1 Tb1 35.Txb1 
Dxb1+ 36.Kf2 Dc2+ 37.Ke3 De2+ 38. 
Dxe2 dxe2 39.Kxe2 Kf6 40.Kd3 Ke5–+]  

31...Dc2! 32.Dxd4+ Kg8 33.Dxb2 Ellers 
går han mat. 33...Dxb2 34.Txd6 Da1+ 
35.Kg2 Dxa2+ 36.Kf1 Db1+ 37.Kg2 Dc2+ 
38.Kf1 Kg7 39.Td8 Kf6 40.Tb8 Dc7 
41.Th8 Kg7 42.Te8 Dg3 Nu falder bøn-
derne og dermed hvids sidste chance 
for en fæstning. 0–1 
 
I 3. runde nåede jeg 10 træk mod Niels 
B. Yde, da hans telefon ringede. Det var 
en spændende stilling, hvor jeg nok 
stod i underkanten. Jeg tilbød at spille 
videre, men han blev taberdømt. 
 
 
I sidste runde mødte jeg Claus Mae-
gaard Nielsen. Vi havde lige mødt hin-
anden i Jubilæumsturneringen, hvor jeg 
havde vundet. I dette parti eksperimen-
terede han med åbningen, og kom til at 
stå skidt, men så kludrede jeg.  
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Jeg havde følgende med på en klub-
aften, inden vi lukkede. I diagramstillin-
gen er det hvid i trækket. Der er mange 
måder at vinde på, men kan hvid sætte 
mat, uden at sort får givet en skak? 

1. Dg6+, Kd7 1. -, Ke7 2. Dg7+ og sort 
går hurtigt mat. 1. Kd8 2. Tf8+ efterfulgt 
af 3. De8 mat. 2. Lb5+, c6 3. Dg7+ og 
hurtig mat. 
 
Jeg sluttede turneringen med 4 af 5, og 
vandt turneringen. Bent spillede 3 re-
misser, hvilket er meget usædvanligt for 
ham, og sluttede som nummer 2.  
 
Det bliver bestemt ikke sidste gang jeg 
kører til Gråsten eller Sønderborg for at 
spille skak. Det var rart at møde nogle 
spillere, som jeg ikke har mødt ret me-
get på det seneste.  
 
 
 
 
 
 

 

Queens Gamit 
 
Netflixserien har ført meget godt med 
sig. Den har skabt ny interesse for skak 
og medført nye medlemmer i klubben. 
Danmarks stærkeste kvindelige spiller 
var i TV i et af morgenprogrammerne, 
hvor hun viste følgende afslutning. 
Jeg tog den med til en klubaften, hvor vi 
brugte en del tid på stillingen. 
 
WFM Ellen Fredericia Nilssen 
FM Jens Albert Ramsdal 
 
Hvid trækker og vinder. 

28.Lxf6+ Txf6 29.Dg7+ Txg7 30.hxg7+ 
Kg8 31.Lxh7+ Kxh7 32.Th3+ Th6 33. 
Txh6+ Kxh6 34.g8D Lxe6 35.Txe6+ 1–0 
 
En fantastisk afslutning på et spænden-
de parti. 
 
Hun har også været interviewet i avi-
sen, så interessen er vagt, nu skal vi 
bygge videre på den. 
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Generalforsamling i Tønder Skakklub. 

Mandag den 17. maj 2021 kl. 19.30 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub. 

Stedet er vort spillelokale på Tønder Gymnasium. 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning. 
4. Fastsættelse af kontingent samt kørselstilskud  

og turneringsindskud. 
5. Skriftlige forslag 
  skriftligt til formanden senest 3 dage før  
  generalforsamlingen 
6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor. 
7. Tønder Skakskole 
8. Turneringer og aktiviteter. 
  Nuværende turneringer. 
  Netskak 
  Klubturneringen fremover 
  Nye ideer 
9. Skaknyt og hjemmesiden. 
10. Tønder Skakklubs 100 års jubilæum. 
 a.  Hvad skal der ske? 
  1. Jubilæumsskrift 
  2. Jubilæumsturnering 
  3. Fest 
  4. Andre ideer 
 b. Hvem laver hvad? 
11.  Eventuelt 

 

Mvh. Bestyrelsen 

 
Bemærkninger til dagsordenen: 

Ad 5: Forslag, der ikke ligger indenfor dagsordenens punkter og ønskes til af-
stemning, skal afleveres skriftligt (gerne via mail) til formanden senest 3 
dage før generalforsamlingen.  
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Jeg spillede et 5-minutters parti på 

nettet som blev ret spændende trods 

min meget klodsede start. Det er jo 

et lynparti, så derfor overser man en 

masse. Jeg havde jo f. eks. set dron-

ningeskakken på a5 da jeg spillede 7.. 

Sxe5, men kluderede så i udførelsen 

og mistede en officer. Men i lyn kan 

alt jo ske, så man spiller videre og 

prøver på at gøre det så besværligt 

som muligt for modstanderen, og 

måske viser der sig en taktisk ven-

ding, som redder partiet som det ses 

i det efterfølgende.  

Min modstander er fra Andorra og 

har 1924 i rating. 

(Eivind spiller sort) 

1.e4 , c5 2. Sf3, g6 3. d4, cxd4 

4.Dxd4 , Sf6 5. e5, Sc6 6. Dd1, Sg4? 

(Sxe5 havde været langt bedre. Offi-

ceren hentes jo hjem igen med dron-

ningeskakken på a5)  7. Lf4, Scxe5  8. 

Sxe5, Sxe5? (her skal skakken selvføl-

gelig gives på a5) 9. Lxe5 , f6 (nu dur 

taktikken ikke længere fordi løberen 

kan sættes imellem på skakken. Re-

sultat: Jeg har tabt en let officer) 10. 

Lc3, Lg7 11. Ld3 , O-O 12. O-O , d5 

13. Ld2 , e5 (jeg må jo se, om jeg kan 

få gang i bønderne, det er den eneste 

chance) 14. c3, e4 15. Lc2, f5 16. Lb3, 

Le6 (?) (f4 havde været bedre) 17. 

Dc1, Tc8 18. Lh6, Db6 19. Lxg7, Kxg7 

20. Sa3 (hans springer har ikke man-

ge felter, så den er ikke så effektiv, 

og her viser det sig, at den står rigtig 

dårligt), d4 21. Lxe6, Dxe6 22. Dd2, 

d3 23. Tfe1, Dc6 (et forsøg på at få 

springeren til at være uvirksom.  De 

næste par træk har samme formål) 

24. Tac1, a6 25. b3, b5 26. c4, Dd6 

(så skal springeren trues) 27. Dc3+ 

(en skak, men dronningen flyttes og-

så fra blokadefeltet), Kg8 28. c5??  

(et fristende træk, men vurderingen 

for hvid går fra +2,86 til -4,56, og 

grunden er det næste træk), d2! (selv 

om damen er i slag er det et totalt 

vindertræk) 29. cxd6, Txc3 30. Tcd1, 

dxe1=D+ 31. Txe1 , Td8 32. Td1, Txd6 

33. opgivet.  

Eivind lyner på nettet 
Af Eivind Palm 
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Mindeord ved Harald Grau-Hansens død 
Af Kaj Elkjær Larsen 

 
Hvid: Kaj Elkjær Larsen   
Sort: Harald Grau Hansen 
 
1. e4, e5 2. Sf3, Sc6 3. Lb5, Sf6 4.0-0, 
Lc5 5. d3, d6 6.c3, h6 7.h3, 0-0 8.Sh2, 
Sh7 9.Kh1, f5 10. exf5, Lxf5 11. f4, 
exf4 12. Lxf4, Ld7 13. d4, Lb6 14. Sd2, 
a6 15. Ld3, Se7 16. Df3, d5 17. Dg3, 
Kh8 18. Le5, Tg8 19. Tf7, Sg5 20. Taf1, 
Le6 21. Dh4, Sxf7 22. Tf6, Sf5 23. 
Lxf5, Lxf5 24. Txh6+, Sxh6 25. Dxh6+, 
Lh7 26. Shf3, De8  27.Sg5, Dg6  Dia-
gram. 28, Dxh7+, Dxh7 29. Sf7 mat. 

Stillingen efter 27. træk. Sort har lige 
spillet Dg6, som dækker matten på 
h7, men hvid trækker og vinder. 

 

Harald Grau-Hansen var elev på Tønder Statsseminarium fra 1954-59. Han 
spillede med i seminarieturneringen samt i Tønder Skakklub. Han var formand 
i Tønder Skakklub i årene 1956-1958. Efter lærereksamen var han ansat i Søn-
derborg, hvor vi mødte ham, når Tønder og Sønderborg stødte sammen. Han 
blev viceskoleinspektør i Viborg, hvor han virkede for skoleskak, der i den tid 
hørte under Skakunionen. Senere blev han skoleinspektør i Bredebro, og her-
efter kom vi privat sammen i alle følgende år. Harald var højt placeret i ledel-
sen af Frimurerordenen, og da han der havde mødeaftener om mandagen, 
kunne han ikke længere deltage i Tønder Skakklubs mødeaktiviteter. Her i 
sommeren 2020 var han en aften med til en sommerskakaften, hvor han 
vandt 6 af 9 spil, det var han glad for. I september fik han under et møde i 
Haderslev hjertestop, han blev reddet og kom til efterbehandling på korttids-
afdelingen på Tønder Sygehus. Min kone og jeg besøgte ham den 23.10. hvor 
han glad omtalte sin glæde over sommerskakaftnen. Formiddagen efter kun-
ne personalet ikke vække ham. Efter et aktivt liv har han trukket sit sidste 
skaktræk 83 år gammel. Med glæde vil vi mindes ham og alle de gode timer 
som blev forundt os i selskab med ham og hans kære. 

Jeg har mødt Harald mange gange til en dyst på skakbrættet. Her bringes et 
parti fra 1956,  
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Tilbageblik……………………… 
 

 

Skaknyt 72 var et tætpakket blad med 28 nedfotograferede sider. 
 
Nyt spillested. Aftalen med Tønder Tekniske Skole var blevet opsagt af grunde, 
der ikke havde noget med klubben at gøre. Men heldigvis kunne vi rykke ind på 
Tønder Gymnasium (hvor vi har været lige siden). 
 
Sæsonstarten var særpræget.  Normalt kom der dengang ca 20 på de første 
klubaftener, men dette år åbnedes der med 41 deltagere!  Der blev også sagt 
farvel til nogen og goddag til andre.  Peter Jepsen, Jesper M Lauridsen og Flem-
ming Sørensen flyttede alle til Århus, mens Uffe Leisner og Helge Andersen 
vendte tilbage til os, og helt nye var Johs Matzen, Annika og Anja Christensen, 
Morten T Hansen og Henning Bossen. Dermed var der 60 medlemmer i Tønder 
Skakklub.   
 
Tønder Byturnering 1995  var halvvejs i forløbet med 42 deltagere. I mester-
skabsklassen havde ratingfavoritten Carsten Hansen tabt i 4. runde til unge Ar-
ne Matthiesen. Egon Laugesen var med i toppen. Basis-1 førtes af Kim 
Czepluch, Løgumkloster, med maximum 4 points. Forfølgergruppen bestod af 
Jens Olesen, Nis P Jollmann og Iso Mostarac. I basis-2 havde Hens U Christen-
sen maximum points.  
 
Hurtigskak for hold blev afviklet for 8. gang med 14 deltagende hold, hvoraf 
nogle havde reserver med. Vindere blev Rouyak W Cheese, der bestod af Arne 
Matthiesen, Martin Matthiesen og Johnny Harboe, alle bosiddende ved Bylde-
rup No 2 blev Tønder-2, der havde Egon Laugesen på førstebrættet, foran Ar-
rangørerne, der bestod af Asger Olesen, Niels Falsig, Kaj E Larsen, Nis P Joll-
mann og Rene Ratchke.  Den nye klub i Flemsborg, Fribonden, stillede med 4 
hold. Andre hold var Løgumkloster-1 og -2, Junior Tønder og Familien Petersen.  
 
Arne Matthiesen var med juniorlandsholet til NM i Finland. Det gik dog ikke 
forrygende. Arne scorede ½/3, hvilket var på linje med resten af holdet. 
 

(fortsættes næste side) 

Skaknyt 72 
Okt.   1995 
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Vejle Weekendturnering 1995 havde fået et præmietilskud på 10.000kr fra Pe-
der Madsen, og det lokkede mange spillere til, heriblandt 5 fra Tønder: Curt 
Hansen, Sylvia Hansen, Arne og Martin Matthiesen samt Carsten Hansen. Curt 
Hansen vandt med 7½/9 foran Mads Boe på 7, mens Carsten Hansen og brødre-
ne Matthiesen alle sluttede på 6 points. 
 
Lurturneringen i Brørup var dengang en fast årlig aktivitet med hurtigskak og 
med levende lurmusik før første runde. 1995-udgaven var der 6 spillere fra 
klubben med: Curt Hansen, Carsten Hansen, Martin og Arne Matthiesen, Asger 
Olesen og Morten Brydensholt. En særlig invitationsklasse blev vundet af Curt 
Hansen, mens Martin Matthiesen vandt mesterklassen med 6/7 points.  
 
Holdturneringen 1995-96 stod for døren, og Tønder havde tilmeldt hele 6 hold. 
 
Førsteholdet skulle spille i landets næsthøjeste række i følgende opstilling: GM 
Curt Hansen, Carsten Hansen, Arne Matthiesen, Martin Matthiesen, Jens Chr 
Lund, Egon Laugesen, Svend E Kramer og Helge Andersen. I første runde skulle 
holdet møde Aalborg. 
 
Andetholdet i Mesterrækken så således ud: Leif Bregnedal, Johnny Harboe, Ni-
els Falsig, Asger Olesen, Kaj Elkjær Larsen, Niels Chr Nielsen, Rene Ratchke og 
Jørn Lassen. Første modstander skulle være Ribes førstehold. 
 
De 4 øvrige hold bestod hver af 5 spillere.  
 
K-skakken fyldte en del på den tid, inden computerne blev stærke. Tønder spil-
lede med om DM i 1. division og lå, da Skaknyt udkom, på førstepladsen med 
11/12 points foran Nørresundby med 10/12, så intet var afgjort. Curt Hansen 
havde på dette tidspunkt scoret 4/4 og Sv E Kramer 4½/5. De to andre på hol-
det var Carsten Hansen og Arne Matthiesen. Curt Hansen skrev i Skaknyt sit 
parti mod Preben Høj, Vanløse, som blev vundet i 27 træk efter Rossolimo-
varianten i siciliansk. Arne Matthiesen bragte også sit parti mod Børge Peder-
sen, Nørresundby, som endte remis efter 31 træk.                                               nf 

_______________________________________________________________ 
 

Støt vore annoncører og sponsorer ! 

De støtter os 
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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. 19:00 

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 4 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 


