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Hvad er sket og hvad sker?  
Helge Andersen  

 

Efter en lang nedlukning p.g.a. Corona, ser alt ud til at blive normalt igen. Alle 

restriktioner er fjernet i Danmark, og vi kan håbe, at det bliver ved med at være 

sådan. Syd for grænsen ser det lidt anderledes ud, men vi håber ikke, at det 

kommer til at forstyrre vores grænseoverskridende samarbejde.  

I starten af juni afholdt vi i samarbejde (Læs, Vagn Lauritzen arrangerede DM og 

fik lidt hjælp fra os.) med Løgumkloster Senior DM. Med næsten 100 deltagere 

var det en stor succes, og antallet var tæt på det maksimale af, hvad Corona 

restriktionerne tillod. Se mere et andet sted i bladet.  

Sæsonen kom i gang med den efterhånden traditionelle Vestegnens Hurtigtur-

nering. Resultatet kan ses et andet sted i bladet.  

Tønder Byturnering er startet. Desværre med mange udsatte parti-

er. Turneringen kan følges på nettet.  

Vi har tilmeldt 3 hold til holdturneringen. Vores hold i M1 får problemer i år. Vi 

har inden jul 3 sammenfald med den tyske liga. Det betyder afbud til holdet – 

jeg håber, at alle vil hjælpe holdet. Efter jul ser det bedre ud.  

Vi har de sidste år ikke deltaget ret meget i eksterne turneringer. I år har Vagn 

Lauritzen og Helge Andersen meldt sig til Slotsturneringen.  

Når holdturneringen ligger fast, vil jeg lægge flere ting ind i kalenderen, så følg 

med på nettet.  

Generalforsamlingen kommer til at ligge i februar, jeg skal dog have nogle ting 

på plads, inden datoen bliver fastlagt.  
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Vestegnens hurtigturnering. 

Helge Andersen. 

 

 

Turneringen spilles over 3 aftener med 3 runder hver aften. 13 spillere deltog.  

Dieter Kröger og Kim Juul Trane lagde sig efter første runde i spidsen med 3 

point hver. Lige efter fulgte 5 personer med 2 point.  

På den anden spilleaften tabte Dieter Kröger et parti og spillede et remis, Det 

betød, at Hans Valdemar Hansen overhalede ham. Det betød at stillingen i top-

pen var: Hans Valdemar 5, og lige efter kom Dieter Kröger og Helge Andersen 

med 4½, så turneringen var stadig spændende. 

Med ratingtal fra 1000 til over 1900 giver det nogle på papiret ulige kampe. I 

denne turnering gav det nogle store overraskelser. Bagefter en af overraskel-

serne, spurgte jeg den stærke spiller: ”Hvad gik galt?” Svaret var: ”Han slog mi-

ne brikker, når jeg satte dem i slag.” 

Da hans Valdemar Hansen vandt de sidste 3 partier, blev han en fortjent vinder 

af turneringen med 8 point. Dieter vandt også sine 3 sidste partier og blev for-

tjent nummer 2 med 7½ point. Trediepladsen blev delt mellem Kim Juul Trane 

og Helge Andersen med hver 7 point. 

Kim Juul Tranes resultat er værd at bemærke, idet han kun havde 1393 i hur-

tigskakrating, da turneringen startede. Nu er han oppe på 1648 – altså et hop 

på 255 point.  

En anden stor overraskelse var Hubert de Blanck, som startede med 1000 i hur-

tigrating. Han måtte desværre melde fra den sidste aften og spillede dermed 

kun 6 partier. Han fik 3 point og hopper op på 1180 i hurtigskakrating.  
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Et par topopgør fra hurtigmesterskabet. Hans V Hansen skjult til højre bag Dieter 

Kröger vandt turneringen. - Dieter blev No.2 
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Følgende stilling opstod i Byturnerin-

gen. Jeg har hvid mod Dieter Kröger, og 

efter et spændende parti, hvor begge 

havde gevinstchancer, er vi nået til træk 

46, og hvid trækker. 

Jeg var klar til at spille det ”naturlige” 

46. a4, g4 47. a5, g3 48. a6, g2 49. a7, 

g1-D 50. a8-D og prøve at vinde slutspil-

let.  

Jeg sad og kiggede lidt på stillingen og 

opdagede, at b-bonden går ned med 

skak – kunne det udnyttes? 

Ja – jeg spillede 46. Kc6, og Dieter op-

gav med det samme. Partiet kunne væ-

re fortsat således: 46. -, g4 47. b5, g3 

48. b6, g2 49. b7, g1-D 50. b8-D+. Hvid 

skakker sig til dameafbytning og a-

bonden vinder let. 

Man skal passe på med de hurtige be-

slutninger. Tidligere i partiet havde vi 

følgende stilling, hvor jeg med hvid trak 

for hurtigt: 

Jeg forkastede hurtigt 37. cxb5 og spil-

lede 37. c5? – nu kan sort vinde: 37. -, 

Kg5 38. cxd6, cxd6 39. h3, Kh4 40. Kd5, 

h6! (40. -, Kxh3? 41. g5 efterfulgt af f6 

og hvid vinder.) 41. Kxd6, Kxh3 42. Kc6, 

Kxg4 43. Kb6, h5 og sort vinder. Dieter 

havde overset 40. -, h6 og spillede 37. – 

h5. Efter afbytning på d6 og en masse 

beregninger slog jeg på h5, og vi kom-

mer senere til det første diagram. 

Jeg forkastede 37. cxb5, fordi sorts cen-

trumsbønder så ud til at blive for farli-

ge, men efter 37. -, axb5 vinder 38. Kd5 

– Kc6 –  Kxb5 – a4 vinder hvid. 

Pas på med de ”naturlige” træk! 
Helge Andersen 
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En æra er slut 

Nu er familien Lassen her ikke mere, hverken Chr. Lassen 
eller sønnen Jørn Lassen. De har ellers i mere end en genera-
tion været en del af livet i Tønder Skakklub. 

”Æresmedlem af Tønder Skakklub, æresmedlem af 4, hk og 
forhenværende driftsleder/faktor Christian Lassen er efter 
længere tids svagelighed afgået ved døden 80 år gammel”. 
Sådan indledtes et mindeord i Skaknyt dec. 1998. 

Chr. Lassen blev medlem i 1944, så det blev til 54 år i klub-
ben, som han i den grad satte sit præg på. I mange årtier var 
han et ansvarsfuldt medlem af bestyrelsen og i et par årtier 
vor kasserer. På skakbrættet gik han efter kombinationerne, 
og det lykkedes ham at vinde bymesterskabet i 1954. 

 Sønnen Jørn Lassen kom med i klubben i 60’ erne og fra ca 
1970 og mange år frem var han en fast del af Tønders første-
hold, et enkelt år på førstebrættet. Jørn havde humor og en 
skarp tunge, ligesom faderen, men gik i sit liv andre veje. Han 
spillede trommer i et rockband, og var et uhyre følsomt men-
neske, der bl.a. puslede med at skrive digte, som han dog 
ikke nåede at få udgivet. Jørn blev slemt plaget af sygdom, 
hvilket bl.a. førte til, at han meldte sig ud af klubben for et 
par år siden. Han døde her i sommers, 72 år gammel.      

                            Vi savner dem begge!                                       nf 

Byturneringen 3. runde  29.01.1970 i Tønder. 
 

Hvid: Jørn Lassen  Tønder Skakklub 
Sort:  Kaj Elkjær Larsen Tønder Skakklub 
 

1.g3  ,e5  2.c4  ,Le7  3.Lg2 ,Sc6  4.Sc3 ,d6  5.Sf3 .Ld7  6.d3 ,h6 7. 0-0 ,f5  
8.a3 ,Sf6   9.b4 ,Tb8  10.Lb2 ,a6  11.Sh4 ,g5  12.Sg6,Tg8 13.Sxe7,Sxe7 
14.e3 ,c6  15. f4, Db6? 16. c5 ,Dd8  17.cxd6 ,Sg618. fxe5 ,Sxe5  19.Sd5 ,Sxd5  
20.Lxd5 ,cxd5  21.Lxe5 , g422. Db3 ,Db6  23. d4 ,Db5  24.Tac1,Tbc8 25. 
Txc8+,Lxc8 26. Tc1 ,Ld7  27.Tc7 ,De2  28. Dc3 , Db5 29.Dc2 ,Tg5 30. Tc5, Db6 
31. Txd5, h5  (Hvid bør nu have en gevinststilling med +2 bønder ) 32. Dc5 ?, 
Dxc5  33. dxc5, Kf7  34. Lf4 ,Tg8 35.Te5 , Te8  36. Txe8? , Lxe8  37. Kf2 ,Ke6  
38.Ke2 ,Kd5  39. Kd3, Lb5+ 40. Kc3 , La4  Remis. De forskelligtfarvede løber 
og bøndernes placering giver ikke hvid muligheder for at trænge ind i sorts 
stilling selv med 2 bønder ekstra.       KEL 
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Skakkalenderen 2021-2022 

Mandag 13. september Tønder Byturnering 2 

Tirsdag 14. september Klubaften, Løgumkloster 

Mandag 20 september Tønder Byturnering 3 

Tirsdag 21. september Klubaften, Løgumkloster 

Mandag 27. september Tønder Byturnering H – Teori og hygge for resten 

Tirsdag 28. september Klubaften, Løgumkloster 

Fredag 1. oktober Grenzturnering 1 i Leck 

Mandag 4. oktober Tønder Byturnering 4 

Mandag 11. oktober Tønder Byturnering 5 

Mandag 18. oktober GGP 

Mandag 25. oktober Grenzturnering 2 i Tønder 

Søndag 31. oktober Holdkamp Tønder1 

Mandag 1. november Uge med holdkampe. 

Mandag 8. november Grenzturnering 3 i Niebüll – klublokalet lukket. 

Mandag 15. november Tønder Byturnering 6 

Tirsdag 16. november GGP 

Søndag 21. november Holdkamp Tønder1 

Mandag 22. november Uge med holdkampe. 

Mandag 29. november Tønder Byturnering H 

Tirsdag 30. november Grenzturnering 4 i Løgumklostert 

Med forbehold, ændringer kan forekomme. 
Når vi kender de nøjagtige datoer for holdturneringen for 2.- og 3.-holdet fyldes klub-
turnering og pokalturnering på.  Alle datoer for GGP kendes heller ikke endnu . 
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Skakkalenderen 2021-2022 

Mandag 6. december Tønder Byturnering 7 

Fredag 10. december GGP 

Søndag 12. december Holdkamp Tønder1 

Mandag 13. december Uge med holdkampe. 

Mandag 13. december Lynmesterskabet 

Mandag 20. december Julefrokost 

Mandag 3. januar GGP – eller en anden dag i ugen. 

Mandag 10. januar   

Fredag 14. januar Grenzturnering 5 i Leck 

Søndag 16. januar Holdkamp Tønder1 

Mandag 17. januar Uge med holdkampe. 

Mandag 24. januar GGP – eller en anden dag i ugen. 

Søndag 30. januar Holdkamp Tønder1 

Mandag 31. januar Uge med holdkampe. 

Mandag 7. februar Grenzturnering 6 i Tønder 

Mandag 14. februar GGP – eller en anden dag i ugen. 

Weekend 18.-20. februar Voksenskaklejr i Løgumkloster 
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Senior DM 2021 
Helge Andersen 

 

Senior DM blev afholdt på Løgumkloster Højskole med Vagn Lauritzen, som pri-

mus motor. Jeg spillede med og hjalp Vagn lidt. 

 

 

 

 

 

Pressen havde bagefter en stor artikel med billeder fra stævnet. Vi var 3 med i gruppen 
50+. Hans Valdemar og undertegnede nåede begge at få bank af en stormester. Hans 
Valdemar spillede godt og blev samlet nummer 4 med 4½ point. I 5. runde mødte han 
Morten Andersen, som har 2194 i rating.  

Andersen, Morten  
Hansen, Hans Valdemar 
 
1.d4 g6 2.c4 d6 3.Sf3 Lg7 4.Sc3 Sc6 
5.d5 Se5 6.Sd2 Sf6 7.g3 0–0 8.Lg2 e6 
9.0–0 exd5 10.cxd5 Te8 11.h3 a6 
12.f4 Sed7 13.e4 Sc5 14.Df3 b5 15.a3 
Tb8 16.Te1 b4 17.axb4 Txb4 18.g4 
Td4 19.Te2 Td3 20.Df1  
 

Se diagram til højre:  ->  
 
Sxg4 21.Sf3 [21.hxg4 Ld4+ 22.Tf2 
(22.Kh2 Dh4+ 23.Lh3 Lxg4 Er helt 
umuligt for hvid.) 22...Lxg4 Sort har 
fordel.]  
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21...Sh6 22.Ta3 Lxc3 23.bxc3 f5 24.e5 

Se4 25.Tc2 Txd5 Her omkring kiggede 

jeg på stillingen og tænkte: "Får har 

det tårn ud igen?" 26.c4 Tc5 27.Le3 

Tc6 28.Sg5 dxe5 29.Sxe4 fxe4 30.Lxe4 

Tf6 31.Tf2 Sf5 32.Td3 De7 33.Ld5+ 

Kg7 34.fxe5 Dxe5 35.Lf4 De7 36.Lg5 

h6 37.Lxf6+ Dxf6 38.Tdf3?  

c6 39.Txf5 Løberen er fanget, han er 

nødt til at give kvaliteten tilbage. 

39...Lxf5 40.Lg2 c5 41.Ta2 Dd4+ 

42.Kh2 Ld3 43.Dc1 De5+ 44.Kg1 Dd4+ 

45.Kh2 Lxc4 46.Td2 De5+ 47.Kg1 Her 

havde jeg nok været forsigtig og 

byttet damerne med De1+, men Hans 

Valdemar spiller klogt og modigt vide-

re. 47...Lb5 48.Db2 med  3 bønder 

under, forstår jeg ikke, at han vil bytte 

damerne. 48...c4 49.Dxe5+ Txe5 

50.Tc2 Tc5 51.Tc3 Kf6 52.Kf2 Te5 

53.Lf1 Te4 54.Lg2 Td4 55.Lf1 Ke5 

56.Ke3 Te4+ 57.Kd2 Kd4 58.h4 Txh4 

59.Tf3 c3+ 60.Kc1 Th1 61.Kc2 Txf1  

0–1 

 

Jeg var også tilfreds efter turneringen. 

Det var spændende at se hvor formen 

var. 4 gevinster med hvid og 3 tab 

med sort betød, at jeg sluttede lidt 

over min forventede score. 

Mine 4 sejre var baseret på angrebs-

spil og alvorlige fejl af modstanderen.  

Jeg huskede Jan, som en ivrig an-

grebsspiller, men det er en del år si-

den jeg har mødt ham. Han fortalte 

bagefter, at havde holdt pause fra 

skak i mange år, og at han derfor var 

lidt rusten. 

 

Andersen, Helge   

Madsen, Jan 

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 b6 

[4...Le7 5.cxd5 [5.Lxf6 Fritz. 5...gxf6 

(5...Dxf6 6.cxd5 exd5 7.Sxd5 Dd6 

8.Sc3 og hvid har en sund bonde.) 

6.cxd5 exd5 7.Sf3 Hvid står bedst.] 

5...exd5 6.e3 [6.Lxf6 Se forrige vari-

ant.] 6...Le7 7.Sf3 0–0 8.Ld3 Le6 9.0–

0 h6 10.Lxf6 Lxf6 11.Tc1 c6 12.Lb1 b5 

Den svage bonde på c6 holder sprin-

geren hjemme - trusler om mat efter 

Dd3/c2 tvinger til svækkelser af kon-

gestillingen. 13.Se2 g6 14.Sf4 De8 

15.h3 a5 16.Te1 Lg5 17.Sxe6 Dxe6 

18.Se5 [18.Sxg5 hxg5 Giver hvid mod-
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spil - han kan spille g4 på et tids-

punkt.] 18...f5 19.Dc2 Tc8 20.g3 Ta7 

21.h4 Le7 

22.h5! Trækket river sorts kongestil-

ling i stykker.gxh5 23.Dxf5 Dxf5 

24.Lxf5 Tcc7 25.Te2 Ld6 26.Tec2 Lxe5 

27.dxe5 Kf7 28.f4 Ta6 29.Kf2 [29.Th2 

Havde været hurtigere.] 29...Ke7 

30.Th1 c5 31.Txh5 b4 32.b3? [32.e6] 

32...a4 33.e6 axb3 34.axb3 Ta3 

35.Txh6 Sa6 [35...Txb3 36.Th7+ Kd6 

37.Txc7 Kxc7 38.e7 Vinder let.] 

36.Th7+ Kd6 37.Txc7 Sxc7 38.Tb2 Sa6 

39.g4 c4 40.bxc4 dxc4 41.Td2+ Han 

havde kun set på Ke7, hvorefter Td7+ 

let vinder. 41. -, Kc6 42 d7, Sc7 43. 

Td8, c3 44. Le4+, Kb6 Vinder også for 

hvid, men ville være sværere at finde. 

1–0 

 

Dzano Beckovic scorede 2 point, og 

det var meget tæt på hans forvente-

de. 

I gruppen 65+ scorede Jens Peter Jen-

sen 1½ point, og det er også tæt på 

hans forventede. 

Næste år spilles turneringen i uge 8 i 

Ålborg. Jeg vil stærkt overveje at del-

tage.  

En koryfæ er på besøg.— Egon Laugesen kiggede forbi 

og spillede lidt med Simon Fly-Petersen. 
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Tilbageblik…………………………… 
 

 

 
Coronaen har bragt uorden i vore rytmer. Nu er 100 numre tilbage ikke længere 
det samme som præcis 25 år. Lidt en skam. 

Skaknyt 73 udkom kort før jul i 1995, et fyldigt nummer på 36 fortrinsvis nedkopie-
rede sider-  

Byturneringen 1995 med 42 deltagere (!) samlet i 2 8-mandsgrupper og en basis-2 
med 26 deltagere. Vinder af den øverste gruppe, og dermed bymester, blev Arne 
Matthiesen med 5½ points foran Carsten Hansen (rating 2316) med 5, Helge Ander-
sen med 4½ og Egon Laugesen med 4.  

Basis-1 vandtes af Kim Czepluch, Løgumkloster, med maximum 7 point foran Jens 
Carl Pedersen med 5½ og Johnny Harboe med 5.  

Basis-2 blev vundet af Hans U Chistenen med maximum 7 points foran Martin Niel-
sen med 6 og Annika Christensen med 4½.   

Holdturneringen 1995-96 var omtrent halvvejs med 3 spillede runder, og vi havde 
6 hold med, hvoraf de to øverste var 8-mands. Referaterne fyldte meget i dette 
Skaknyt. 

Førsteholdet var med i landets næsthøjeste række. Holdet havde slået Aalborg 4½-
3½ og Randers 5-3, men tabte til Nordre med 2½-5½. Tønder stillede med de sam-
me 8 spillere hver gang. Curt Hansen havde scoret 3 points, Carsten Hansen 1½, 
1½, Martin Matthiesen  1, Jens Chr. Lund ½, Egon Laugesen 1½, Sv E Kramer 1 og 
Helge Andersen 2 points. 

Andetholdet i Mesterrækken havde spillet 4-4 mod Ribe 1, tabt 3½-4½ til Fribonde 
Flensborg ½ og vundet hele 7-1 på udebane over Alssund 1. Foreløbige topscorere 
her var Kaj E  Larsen med 2½, Johnny Harboe med 2. På dette hold havde også As-
ger Olesen og Niels Falsig spillet et par kampe. 

De øvrige 4 hold sluttede på pæne placeringer i A-, B- og C-rækkerne. 

K-skak: Tønders hold i landets bedste række klarede sig fint. Nørresundby og Tøn-
der var stukket af, og det stod klart, at et af disse to ville vinde DM. 

Lynmesterskabet 1995  var netop afviklet i 2 indledende puljer a 8 spillere. Den 
ene pulje vandtes af Carsten Hansen med max 7 points foran Iso Mostarac, en an-
den pulje af Martin Matthiesen foran Asger Olesen. Efter semifinaler og finale stod 
Carsten Hansen som vinder, stadig med maximum.                                                       nf 

Skaknyt 73 
Dec.   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. 19:00 

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  

 Vagn Lauritzen 2148 2043 vagnlauritzen56@gmail.com 

 Niels Falsig 5346 7225 falsigniels@outlook.dk 

 

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 


