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Det sker – det er sket
Af Helge Andersen

Vi havde en rolig generalforsamling, hvor fokus var re et mod klubbens jubilæum.
I holdturneringen blev Tønder1 nummer 2 i M1 – et ganske ﬁnt resultat. De 3
topscorere blev Helge med 5/6, Dieter med 5/6 0g Gunnar med 5/7. Det er
lykkedes Niels at samle fuldt hold hver gang, undtagen sidste runde, hvor to
sygdomsa ud betød, at der kun kom 7 afsted. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi spillerne fra Løgumkloster har spillet rig g mange kampe.
Rækken hvor Tønder 2 og Løgumkloster spiller, er ikke færdigspillet endnu.
Løgumkloster har scoret 14½ point i 6 kampe – og det ligner en 2. plads. Kim og
Sco blev topscorere med 4/6. Tønder2 mangler endnu en kamp. Lige nu er
Claus topscorer med 3½/5.
GGP nærmer sig sin afslutning, men Dieter kan allerede nu kåres, som vinder.
Han vandt de første 5 runder, og blev nummer 2 i 6. runde – helt suverænt.
Pokalturneringen startede med 8 spillere, nu er der 2 lbage. Den 16. maj spiller Kaj og Helge ﬁnale. Der trækkes lod om farverne samme a en.
Grenzturneringen nærmer sig sin afslutning. Med 2 runder lbage fører Helge
med 5½ point, mens Hans Valdemar og Niels deler 3.-5. pladsen med 4½ point.
Helge og Niels mødes i næste runde.
Pokalturneringen for hovedkredsens hold spilles den lørdag den 23. april.
Den 13. juni har vi sæsonafslutning – omkring den d sæ es datoer for sommerskak op.
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Pas på de naturlige træk.

Simple slutspil kan være svære

Kortslutning på ne et.

Af Helge Andersen

Af Helge Andersen

Følgende s lling opstod i et par mod
Carsten Andersen i Gråsten Klubturnering. Jeg har hvid og trækker.

I disse Corona der er jeg begyndt at spille
på ne et. Jeg spiller kun 10 minu ers
par er – det er rigeligt hur gt l mig,
men man når mange par er.
Sidst oplevede jeg med sort følgende katastrofe:
1. Sf3, d5 2. e4, dxe4 3. Sg5, Sf6 4. d3,
exd3 5. Lxd3, og her spillede jeg det naturlige træk 5. -, h6??

Sort har få træk før ofret en kvalitet på
b5, så han ﬁk den farlige fribonde, og
umiddelbart ser det heller ikke godt ud
for hvid. Den sorte konge kontrollerer den
hvide fribonde, mens den sorte fribonde
ikke kan stoppes.
Hvid har imidler d en overraskelse i ærmet.
41. h6!, den skal sort tage s lling l. 41. -,
gxh6 andre træk er ikke bedre.
42. Kf6, a3 43. Kxf7, a2 44. e6+ Det uheldige for sort er, at uanset hvor han s ller
kongen, så får hvid dronning med skak.
Går kongen l d6, spiller hvid b7. 44. -,
Kc6 45. e7, Kxb6 46. e8-D, a1-D 47. De6+
sort er i kra ig dsnød, og skal passe på,
at dronningerne ikke by es af, for så vinder f-bonden. 47. - , Ke7, 48. De7+, Kc8
49. f5, Dg1 50. De6+, Kb8 51. f6, h5 52.
Kg8, h4 53. f7 opgivet.

Jeg havde allerede planlagt 6. Sf3, Lg4
med binding.
Jeg var overrasket, da jeg så svaret: 6.
Sxf7. Det koster mindst et tårn, så jeg
opgav. 6. -, Kxf7 dur ikke, da 7. Lg6+ koster damen.
I stedet for 5. -, h6, kunne jeg have spillet
5. -, Sc6 og damen ville være dækket.
Det gode ved at spille på ne et er, at man
meget kort e er er i gang med et nyt par, så man kan glemme katastroferne.
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2 simple opgaver

Kan hvid sæ e mat, når tårnet kun må
ﬂy es en gang.

Hvid trækker og sæ er pat i 1. træk.
Hvid trækker og sæ er mat i 2 træk.
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Gevinsten blev forsømt

S llingen er fra en holdkamp mod
Evans2. Ernst Bindzus har hvid og jeg er
sort. Jeg var kørt træt på de e dspunkt. Ellers havde jeg spillet Td7, og
hans dronning er helt ude af spillet.
Men jeg valgte Txf2 og e er Kg1 så
Td2? (Txb2 var bedre) og han begyndte
at skakke mig , åd 2 bønder og lbød
remis, som jeg tog imod. .

S llingen er fra samme kamp. Gunnar
Svendsen har hvid mod Zijad Campara.
Gunnar fortalte i bilen på vej hjemad, at
han havde tænkt meget over s llingen.
Hans senere analyser og computeren
foreslog følgende forsæ else: 24. d4.
exd4; 25-Lxd4, cxd4; 26. e5, d5; 27.
Sd6+, Kd7; 28. Sxf7, De8; 29. e6+, Sxe6;
30. fxe6 og slut!

På analysea enen mandagen e er forslog Helge og Kaj, at jeg e er Txf2; Kg1
havde slået løberen Txf3 med fortsæ elsen TxT; Dxg3+ og rent fak sk ﬁk
vi sat hvid mat.

På analysea enen undersøgte vi, hvad
der kunne ske, hvis Campara ikke spillede 24.-,exd4 og vi nåede e er en del
træk frem l et glimrende slutspil for
hvid, der skulle føre l gevinst.
Vi ﬁk 2½ points med hjem fra Vejle, og
det var egentlig ok, men det kunne altså
være blevet l et point mere mod det
suveræne tophold.
nf

Jeg talte med Bindzus under det afslu ende holdstævne i Kolding, og han
erkendte, at han havde været heldig,
for par et var i den grad tabt.
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Generalforsamling i Tønder Skakklub.
Mandag den 21. februar 2022
Referatet er lavet af Helge Andersen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Valg af dirigent. Kaj blev valgt.
Formandens beretning. Beretningen blev læst og godkendt – kan læses
på ne et.
Kassererens beretning. Viste vi havde et lille underskud, og blev godkendt.
Fastsæ else af kon gent samt kørsels lskud og turneringsindskud.
Fortsæ er uændret.
Skri lige forslag Der var ingen skri lige forslag.
Valg af bestyrelse, suppleant og revisor.
Turneringer og ak viteter.
a.
Nuværende turneringer. De ﬂeste fortsæ er uændret. Niels foreslog at GGP blev sat op fra 7-9 runder, hvilket der arbejdes på.
b.
Netskak Orientering fra Niels.
c.
Klubturneringen Ændres l hur gturnering med 15 min + 5 sek/
træk.
d.
Nye ideer Teori – emnet søges fastlagt inden og skrevet på
ne et. Mange ønsker.
Skaknyt og hjemmesiden. Kører ﬁnt.
Jubilæet.
a.
Festens placering Niels og Jens Carl ser på mulighederne.
b.
Jubilæumsturnering. Vi arbejder på at få Curt Hansen ned og spille simultan
c.
Jubilæumsskri A4 format – trykt ude
Eventuelt
7

Par på holdet
Af Helge Andersen

Jeg havde spillet mod ham før, og en
del af mine par er ligger på ne et.
Begge dele betyder, at man nemt ryger ind i en hjemmeforberedelse. Jeg
valgte alligevel at beny e mig af
Sämischvarianten i kongeindisk, hvis
det blev muligt. Sämischvarianten er
meget ﬂeksibel. Man kan rokere kort,
langt eller lade kongen blive i centrum. Man kan spille l angreb på
begge ﬂøje.
Ved senior DM havde jeg spillet hårdt
på angreb på kongeﬂøjen, jeg beslu ede mig derfor for at spille afventende.

14...Ld7 15.h4 Tdb8 16.a4 a5 Sort
lukker af for dronningeﬂøjen, hvilket
jeg var glad for. 17.h5 Se8 18.hxg6
fxg6 19.Kg2 b6 20.Le2 Dækker på g4,
e er et kommende f4 20...Dc8 21.Lh6
Sf6 22.Lxg7 Kxg7 23.Th1 Sg8

Helge Andersen - Jørn Aaskov
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3
Bage er fortalte han, at han t selv
spiller Sämisch varianten med hvid,
samt at han stærkt havde overvejet 1.
-, d5. 5...0–0 6.Le3 c6 7.Dd2 Dc7 Sidste gang vi spillede havde han også
spillet Dc7, og jeg havde most frem
med bonderne på dronningeﬂøjen.
8.Ld3 e5 9.Sge2 a6 10.0–0 Sbd7 11.d5
c5 12.a3 Td8 13.g4 Sf8 14.Sg3 Sort
har pladsproblemer, og hvid lægger
op l et kongeangreb.
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Sort har alt dækket, men står meget
passivt. 24.Taf1 Tb7 25.b3 Sort kan
ikke lave noget fornu igt, så springeren frigøres fra dækningen af a4.
25...De8
26.f4 De7 [26...exf4 27.Txf4 Havde
nok været bedre, men det er heller
ikke sjovt at åbne diagonalen ned
mod sorts konge.] 27.f5 Le8 28.f6+
Jeg havde ikke styr på alle beregninger, da jeg spillede trækket. 28...Sxf6
29.Dh6+ Kg8 30.g5 [30.Dh4 Fritz's
forslag. 30...Sxg4 (30...S8d7 31.Sb5
Td8 (31...Kh8 32.g5 Sg8 33.Sxd6+-)
32.g5) 31.Lxg4 Dxh4 32.Txh4±]
30...S6d7 [30...Sh5 31.Lxh5 gxh5
32.Sf5 Dd7 33.Df6 h6 34.Sxh6+ Kh7
35.Dxf8 Hvid vinder let.] 31.Lg4 Td8
32.Tf2 Dg7 33.Dh3 Sb8 34.Thf1 Ld7

34. Le6+, Når løberen bliver slået er
der en ekstra dækning på f7 og springeren kan komme l d5. 35...Lxe6
[35...Sxe6 36.dxe6 Lc8 37.Tf7 Txf7
38.Txf7 Dh8 39.Sd5 Sort går mat.]
36.dxe6 Sc6 37.Tf7 Txf7 38.Txf7 Dh8
Det er et trist sted l dronningen.
39.Sd5 Truer Sf6+ 39...Sd7 40.Txd7
Txd7 41.exd7 Kg7 42.Sf6 h6 43.Se8+
Kf7 44.Dxh6 Df8 [44...Dxh6 45.gxh6
Kg8 46.Sf6+ Kh8 Sort kan intet gore Se2-g1–f3-g5-f7mat kunne være en
sjov afslutning.] 45.Dh7+ Ke6 46.Sc7#

Kommentaren fra min modstander:
"Hov, den er jo mat." 1–0.
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Skakkalenderen

Mandag

21. marts

Tønder klubturnering

Tirsdag

22. marts

Løgumkloster Byturnering. 1

Lørdag

26. marts

Generalforsamling i hovedkredsen

Mandag

28. marts

Tønder klubturnering

Tirsdag

29. marts

Løgumkloster Byturnering 2

Mandag

4. april

Tønder klubturnering

Tirsdag

5. april

Løgumkloster klubturnering.

Fredag

8. april

Grenzturnering 8 i Leck

Mandag

11. april

Tønder klubturnering

Tirsdag

12. april

Påskelyn i Løgumkloster

Mandag

18. april

2. påskedag – ingen skak i klublokalet

Tirsdag

19. april

Løgumkloster Byturnering 3

Lørdag

23.april

Hovedkredsens pokalturnering

Mandag

25. april

Tønder klubturnering

Tirsdag

26. april

Løgumkloster Byturnering 4

Mandag

2. maj

Tønder klubturnering

Tirsdag

3. maj

Løgumkloster Byturnering 5

Mandag

9. maj

Tønder klubturnering

Tirsdag

10. maj

Grenzturnering 9 i Løgumkloster.

Mandag

16. maj

Tønder Skakklubs Pokalﬁnale

Tirsdag

17. maj

Løgumkloster Byturnering 6

Mandag

23. maj

Teori – Emne oﬀentliggøres senere på ne et

Tirsdag

24. maj

Løgumkloster Byturnering 7

Mandag

30. maj

Teori/Hyggeskak

Tirsdag

31. maj

Generalforsamling Løgumkloster
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Skakkalenderen

Søndag

5. juni

Pokalﬁnale unionens

Mandag

6. juni

2. pinsedag – ingen skak i klublokalet.

Mandag

13. juni

Sæsonafslutning.

GGP i Niebüll. Forrest ses Simon Fly-Petersen mod
Dzano Beckovic.
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Grenzturneringen: - En a en i Tønder
Af Helge Andersen

Jeg har 2 gange før mødt Dzano i et par
med fuld betænknings d. Begge gange
har jeg stået dårligt i komplicerede par er. Dzano spiller al d spændende par er.
Somme der spiller han virkelig godt,
mens han andre gange bruger for lidt d.
Min plan var at få en lille åbningsfordel
og et roligt par .

15.Sb5 Dd7 [15...Dd8 Dækker springeren
på b6. 16.a5 Kb8 17.Sxd4 Dxd4+ 18.Le3
Da4 19.Dxa4 Sxa4 20.Ld4 f6 21.b3 c5
22.La1 og springeren er fanget.] 16.Sxa7+
Kb8 De andre steder er ikke bedre.
17.Dxb6 Txd3 18.Sxc6+ Dxc6 [18...Kc8
19.Txd3 Dxd3 20.Sa7+ Kd7 21.Dxb7+ Ke8
22.Tc8+ Dd8 23.Txd8+ Kxd8 24.Sc6+ Ke8
25.Dc8#] 19.Txc6 Txd2 20.Tc7 Opgivet 20.
-, Lc5+ udsæ er ma en et par træk. Bemærk, at 20. -,Txb2 besvares med 21.
Txb7+ og mat i næste. 1–0

Helge Andersen - Dzano Beckovic
1.d4 d5 2.c4 Lf5 3.cxd5 [3.Db3 dxc4
4.Dxb7 Sd7 5.Sc3±] 3...Dxd5? 4.Sc3 Da5
5.Ld2 c6 6.e4 Lg6 7.f4 e6 8.Db3 Dc7?
[8...Db4=] 9.Sf3 Sd7 10.Ld3 Lh5 11.0–0
Hvid er færdigudviklet. 11...0–0–0
12.Tac1 Med tårn i samme række, som
konge og dronning er der hele den trusler - f.eks. Sb5. 12...Sb6 13.a4 Ops ller en
fælde. 13...Lxf3 14.Txf3 Txd4 og sort går i
fælden.

Edlef og Baltser spillede også et spændende par .

Edlef Bucka-Lassen - Baltser Andersen
1.d4 d5 2.Lf4 e6 3.e3 Ld6 4.Lg3 a6 5.Ld3
Sc6 6.c3 Sce7 7.Sd2 Sf5 8.Se2 Sf6 9.Dc2
Sxg3 10.hxg3 h6 11.e4 e5 12.dxe5 Lxe5
13.f4 dxe4 14.Lxe4 Ld6 15.0–0–0 0–0
16.f5? [16.Lf3 Holder springeren fra feltet
g4.] 16...Sg4 Sort har fordel, springeren
kan hoppe l e3 eller f2 og vinde en kvalitet. 17.Sc4 De7? [17...Sf2 18.Sxd6 cxd6
19.Sf4 Sxh1 Sort har en ren kvalitet og bør
vinde. 20.Txh1] 18.Sxd6 cxd6 19.Dd3?
Td8 [19...Sf2 20.Df3 Sxe4 Sort har vundet
en oﬃcer.] 20.Df3 Se5 21.Df4 Tb8
Se diagram næste side øverst
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[23...gxh6 24.Dxh6 Df6 25.Sf4 Lf5 26.gxf7+
Kxf7 27.Ld5+ Ke7 28.Te1+ Med hvid gevinst] 24.Th7 Df6 25.Tdh1 Truer Th8 mat.
25...Kf8 26.Dxf6 gxf6 27.g7+ Kg8?

22.Txh6 Et spændende oﬀer, men ikke
korrekt. Sort skal spille meget præcist.
22...Sg6 Sort er nødt l at modtage oﬀeret. [22...gxh6 23.Dxh6 Sg4 (23...f6? mit
forslag, da vi analyserede er ikke godt.
24.Ld5+ Sf7 25.Th1 og hvid vinder.) 24.Df4
Sf2 25.Dxf2 Dxe4 26.Sd4 Te8 Sort har fordel med et tårn for 2 bønder.] 23.fxg6 Le6

28.T1h6 [28.Th8+! Kxg7 29.T1h7#] 28...f5
29.Ld3 Tbc8 30.Sf4 Te8 31.Sh5 Opgivet.
Sf6+ kan ikke forhindres, og så går sort
mat i få træk. 1–0

Helge Sörensen og Gunnar Svendsen i kamp for Tønder
mod Horsens
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Holdkamp mod Alssund
Af Helge Andersen

Inden runden var der 3 points forskel på
de 6 nederste hold. Både Alssund og Tønder var en del af bunden, så en sejr var
vig g.

På bræt 1 kom der også hur gt styr på
ngene, også selv om par et varede noget længere.
Jeg spillede sort mod Niels B. Yde, som
jeg på det seneste har ha en række
spændende par er imod.

På bræt 2 gik det stærkt.

Han har lige spillet 11. Sd1 – sikkert for at
jage min springer væk med c3.

Hans Valdemar Hansen - Bo Jensen
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Ld3 c6 4.Sf3 b5 5.0–0
Lb7 6.c4 bxc4 7.Lxc4 Sxe4?

Jeg spillede 11. -, Da5+, og han spillede
det naturlige træk 12. c3? Jeg fortsa e
med 12. -, Sb3! 13. Tb1, (axb3 er bedre)
Dxa2 14. Dc2, Sa1! 15. Txa1, Dxa1 Jeg ﬁk
hur gt dronningen lbage l c7 via a5, og
var klar l at forsvare mig mod det kommende angreb. E er 35 træk var det slut.

[7...d5 8.exd5 cxd5 9.Lb5+ Lc6=] 8.Lxf7+
Kxf7 9.Db3+ d5 10.Dxb7 Sd7 11.Dxc6
Sdf6?? 12.Se5+ Kg8 13.De6# 1–0
Flot spillet af Hans Valdemar. Det giver
al d ro på, når holdet hur gt er foran.

16

På bræt 8 var det 2 debutanter, som spillede.

de givet hvid angrebschancer.] 18...Lxg5
19.Tf3 Tfc8 20.Taf1 Tc3 Et stærkt træk nu falder den hvide s lling sammen.
21.De2 Dxd4 22.Kh1? Txe3 23.Df2 Binder
tårnet og truer på f7. [23.Txe3 Dxe3
24.Dxe3 Lxe3 25.Sf3 Er bedre, men hvid
mangler en oﬃcer.]

Adin E Perandas - Simon Fly-Petersen
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Ld3 Lxd3
5.Dxd3 e6 6.Sf3 Sd7 7.Lg5 Db6 8.b3 c5
9.c3 Se7 10.Sbd2 Sf5 11.Sh4?

Det må være en fejl. Jeg forsøger at udny e den med h6, og accepterer en dobbeltbonde i g-linien, får l gengæld en
åben h-linie med angrebschancer. 11...h6
12.Sxf5 hxg5 13.Se3 Le7 14.a4 cxd4
15.cxd4 Tc8 16.0–0 0–0 Jeg var nervøs for
hvids angrebschancer og valgte derfor
rokaden. 17.f4? Trækket svækker diagonalen fra a7 l g1, hvilket viser sig at blive
afgørende. 17...Tc7? 18.fxg5? [18.f5 Hav-

23...Dxd2! Oﬃcer nummer 2 - det er slut.
[23...Sxe5 Vinder også, men Dxd2 er tvingende.] 24.Dxd2 Txf3 25.De2 Txf1+
26.Dxf1 Tc1 0–1
Flot debutsejr med et ﬂot dronningeoﬀer
l Simon.
Vi vandt sammenlagt 6½-1½, og nedrykningen var kommet på afstand.

Simon Fly-Petersen og Steﬀen Petersen

Claus Regelung og Edlef Bucka-Lassen
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Tilbageblik……………………………

Skaknyt 75
Aug. 1996

Skaknyt 75 var et optaktsnummer før sæsonen 1996-1997, og der var naturligvis megen
vægt på begivenhederne i den forestående sæson: Udendørs Åben (en dlig lørdag
e ermiddag ved Tønderhallerne) Byturneringen (fortrinsvis i 8-mandsgrupper), hur gmesterskabet (10-mands-grupper, alle mod alle og dobbeltrundet og uden faste spilleterminer) , makkerskakturneringen, (dobbeltrundet med 15 min pr par , også uden
faste spilleterminer) hur gskak for 3-mandshold (for 9. år i træk og afviklet på en lørdag på Tønder Gymnasium), for nu at pege på de umiddelbart forestående ak viteter.
Holdturneringen 1996-97 skulle begynde den 3. nov – og i 3. division e er nedrykning
fra 2. division, hvor holdet slu ede 3. sidst. Der skulle lægges ud med en udekamp i
Søndersø og dere er en kamp hjemme mod Haderslev. Der blev også varslet teori
19.00-19.30 en række a ener forud for turneringspar er 19.30). Det var en d med
mange medlemmer (vistnok ca 60) og stor og alsidig ak vitet!
Klubturneringen var afslu et sent på foråret med 37 deltagere- I mesterklassen var der
7, og her var Mar n Ma hiesen storfavorit. Han vandt da også med 5½/6 points foran
Helge Andersen med 4 og Egon Laugesen med 3 points. Her deltog også Niels Falsig og
Jens Carl Pedersen med henholdsvis 2 og 1 point. Basis-1 vandtes af Iso Mosterac, Ulrik
Poulsen og Nis P Jollmann, alle med 6 points e er at have slået hinanden indbyrdes og
foran Gunnar Knudsen med 4 points. Basis-2 vandtes af Hans Pedersen foran Kasper
Nissen og basis-3 blev vundet af Erling Ma hiesen foran Morten T Hansen. Her deltog
også Baltser Andersen, Simon Petersen og Steﬀen Petersen.
DM-1996 blev spillet i Randers. Arne Ma hiesen scorede 3 points i kandidat-klassen og
Mar n Mathisen 2 points i en mesterklasse, mens Hans Pedersen og Anders Frederiksen ﬁk henholdsvis 3 og 4 points i en basisklasse.
Poli ken Cup 1996 vandtes af Viktor Kortjnoj med 8½ points. På en delt andenplads
fulgte en stribe spillere, heriblandt Curt Hansen, alle med 8 points. Arne Ma hiesen
scorede 6 points ved bl.a. at slå Hillarp Persson, Sverige, og spille remis mod 70-årige
Mark Tajmanov. Arne manglede ½ point i at hente sin første IM-norm.
Tønder vandt DM i K-skak. De ﬁre Tønder-spillere Curt Hansen, Carsten Hansen, Sv. E
Kramer og Arne Ma hiesen havde nu afviklet alle deres par er i 1995 udgaven af holdturneringen i K-skak, og den samlede score blev 18½ / 24 points. Den nærmeste kon18

kurrent Nørresundby kunne højst np 17 points, så dermed var DM- tlen i hus!
Generalforsamlingen 1996 var afviklet i maj, og der var et referat med fra Arne Ma hiesen. Der var ingen store kontroverser, så det hele blev overstået på 1½ me for de
”kun” 20 deltagere. Nis P. Jollmann ønskede at forlade kassererposten. Også Rene
Ratchke og Jens Chr. Lund ønskede at forlade bestyrelsen. Anders Frederiksen, Morten
Brydensholt og Egon Laugesen blev nyvalgt. Ved den senere kons tuering genvalgtes
Niels Falsig som formand, Gonde Hansen blev kasserer, Egon Laugesen og Arne Ma hiesen sekretærer, Kaj Elkjær Larsen og Anders Frederiksen juniorledere. Kon ngentet
fastholdtes på 350kr, da årets regnskab viste et overskud på 2367kr.
-nf

Opgave fra Egon
Kaj har sendt en mail, hvor han skriver,
at Egon har besøgt ham. Da Egon gik,
aﬂeverede han følgende opgave l Kaj,
hvor hvid trækker og vinder.

Nimzowitsch som spøgefugl!

Nimzowitsch lokkede en spiller l et
væddemål angående denne s lling. Kan
sort forhindre hvid i at sæ e mat e er
følgende løbertræk Le5 – d6 – f8 – g7.
Spilleren sagde nej, og de indgik et væddemål.
Nimzowitsch viste følgende: 1. Le5, Lh1
2. Ld6, g2 3. Lf8 pat og vandt væddemålet.

Opgaven er forholdsvis simpel – 4 træk
frem, men nogle af trækkene er svære at
se.
Løsningen:
1.Df8+ Kc7 2.Td7+ Kxd7 [2...Kb6 3.Dc5#]
3.Sc5+ Kc7 4.Sxe6+ fxe6 [4...Kd7 5.Sxf4]
5.Dxf4+ og hvid vinder nemt.
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Bestyrelsen

Formand:
Helge Andersen
Næstformand: Eivind Palm
Vagn Lauritzen
Niels Falsig
Suppleant

3027 1876
2380 2718
2148 2043
5346 7225

helgeandersen@bbsyd.dk
epalm32@gmail.com
vagnlauritzen56@gmail.com
falsigniels@outlook.dk

Simon Fly-Petersen er til bestyrelsen
Uden for bestyrelsen

Forretningsfører:

Jens Carl Pedersen 7472 3216

kogsvej14toender@gmail.com

Skoleskakleder:

Torben Frederiksen 2147 9231

tfsydjyl@gmail.com

Redaktør:

Søren Henriksen

skak@sbrh.dk.

Revisor

Nis. P. Jollmann

2273 0489

Spillested:

Klubaften:

Tønder Gymnasium
Astronom Hansensgade 9
6270 Tønder

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

Kontingent

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.

Det årlige kontingent udgør:
– 0 - 14 år
– 15 - 20 år
– 21 + år

kr. 400,kr. 500,kr. 700,-

Klubbens bankkonto: 9828-52345

Tønder Skakklubs hjemmeside:
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http://toenderskakklub.dk

