
Formandens beretning 2021.  
 

Det er min anden beretning i Tønder. 

Den bliver usædvanlig, idet jeg ikke selv læser den op. 

Jeg er ikke mødt op, da jeg skal vaccineres i morgen. Jeg fik en falsk positiv test i 

Nordjylland i sidste uge. Hvis jeg igen fik en falsk positiv test, så ville jeg ryge i 

karantæne, og så ville jeg ikke blive vaccineret – den risiko vil jeg ikke løbe. 

 

De sportslige resultater er naturligvis præget af Corona – da meget har været aflyst. 

 

Interne turneringer. 

Bymesterskabet blev fortjent vundet af Kaj Elkjær Larsen med 4 af 5. Eivind Palm 

og Helge Andersen fulgte lige efter med 3½ point hver. Kun 6 deltog, og en måtte 

endda trække sig undervejs. 

Klubturneringen blev ikke færdigspillet. 

Pokalturneringen Finalen endte remis efter tilbud fra Kaj, så Niels Falsig løb med 

pokalen. Kaj vandt sidste år efter finalesejr over Jens Carl Pedersen. 

Lynmesterskabet vundet af Niels efter omkamp mod Kaj. 

Vor første online-turnering blev vundet af Hans V Hansen. En ny turnering er i 

gang. 

 

Halvt interne turneringer. 

Vestegnens hurtigturnering blev ligesom sidste år delt mellem Dieter Kröger og 

Helge Andersen. 

Grenzturneringen. Sidste års turnering blev færdigspillet. Hans Valdemar Hansen 

vandt med 7 point og Helge Andersen blev nummer 3 med 6½ point. Helge Sørensen 

vandt ratinggruppe 2 med 4 point. Vagn Lauritzen fik også 4 point, men havde en 

dårligere korrektion, så det gav en 3. plads. Vores venner syd for grænsen kunne 

p.g.a. Coronarestriktioner ikke komme op til sidste runde, som derfor blev spillet med 

5 partier i Danmark og 5 partier i Tyskland. 

GrenzGrandPrix blev ikke færdigspillet. 

 

Eksterne turneringer. 

Holdturneringen turneringen blev helt aflyst for førsteholdet, mens de andre hold 

nåede det indbyrdes opgør, som endte 2-2. 

SydGrandPrix  blev aflyst. 

Alssunds 50 års jubilæumsturnering havde deltagelse af Helge Andersen blev toer 

med 5½ point af 7 mulige.  

Slotsturneringen. Her deltog Helge også. Han vandt med 4 af 5 – efter nederlag i 

første runde. 



  



 

Det organisatoriske. Samarbejdet med Løgumkloster bliver tættere, og det er godt. 

 

Klubbens liv og tilstand. Netflixserien Queens gambit har øget interessen for skak. 

Det har også givet flere henvendelser om muligt medlemskab. Vi må håbe interessen 

varer ved, når vi efter sommerferien kan spille normalt igen. 

Fremmødet har p.g.a. corona været lavt i den periode vi havde åbnet – og så betød 

corona nedlukning i en lang periode. 


