
  

 

S K A K N Y T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEMSBLAD  FOR 

TØNDER SKAKKLUB  
 

Nr. 176  –  juni 2022  –  44. årg. 



2 

Indholdsfortegnelse 

Det started I 1977, skal det stoppe nu? 

Det sker ... 

Påskelyn 2022 

Klubturneringen 

Pokalturneringen 

Grenzturneringen 

Løgumkloster Byturnering 

Parti fra turneringen 

Per Hansen på besøg 

GrenzGrandPrix 

Pokalskak på Sønderskov Slot 

Tilbageblik: SKAKNYT 76, oktober 1996 

Side  3 

Side  4 

Side  5 

Side  6 

Side  7 

Side  8 

Side  14 

Side  15 

Side  16 

Side  17 

Side  18 

Side  19 

S K A K N Y T 

Redaktionen:   

Søren Rødgaard Henriksen  

 

Helge Andersen 

 

Niels Falsig 

Tlf…:  2273 0489 

Mail.:  skak@sbrh.dk 

Tlf…:  3027 1876   

Mail.:  helgeandersen@bbsyd.dk 

Tlf….: 5346 7225   

Mail.:  falsigniels@outlook.dk   

Skaknyt  udgives af Tønder Skakklub og udkommer 3-4 gange årligt. Bladet leveres til  med-

lemmer og interessenter. Artikler, beretninger og andre bidrag til bladet er velkomne. 

Annoncer: 

Støtteannoncer i Skaknyt koster pr. år.: 1/1 side:  1.000,- kr. 

 1/2 side:     500,- kr. 

 1/4 side:     250,- kr 

  



3 

Det startede i 1977 
- skal det stoppe nu? 

Af Helge Andersen 

I starten var det den vigtigste 

kilde, når medlemmerne skulle 

orienteres. I dag ligger den in-

formation på hjemmesiden. 

I dag er bladet mere til fordybel-

se med partier og opgaver.  

Jeg synes stadig bladet er vigtigt, 

da fordybelse er vigtigt for mig.  

Der bruges mange timer på at 

lave et blad, så derfor skal jeg 

finde ud af hvor mange, som 

sætter sig ned, læser bladet og 

spiller partierne igennem.  

Derfor bedes du fortælle mig, om du 

læser bladet og spiller partierne igen-

nem.  

(Mail helgeandersen@bbsyd.dk eller sig 

det, når vi mødes til sommerskak.) 

Hvis jeg ikke hører fra dig, så går jeg ud 

fra, at du ikke har læst dette, og derfor 

ikke er interesseret i bladet.  

mailto:helgeandersen@bbsyd.dk
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13. juni bliver der sæsonafslutning i klublokalet. 

 

27. juni, 11. juli, 25. juli og 8. august er afsat til sommerskak. Hold øje på hjem-

mesiden med spillestederne. Jeg har kun fået bud på 2 værter, så måske aflyses 

en af dagene. 

 

15. eller 16., 22. eller 23. og 29. eller 30. august spilles Vestegnens hurtigturne-

ring. De enkelte dage afhænger af, om vi spiller i Tønder eller Øster Højst. 

 

Årets byturnering starter den 5. september. 

 

 
 
 
Datoerne for holdturneringen er lagt ud: 

 

1. holdet spiller følgende søndage: 30/10, 13/11, 4/12, 15/1, 29/1, 26/2 og12/3 

de øvrige hold spiller en hverdagsaften ugen efter. 

 

Efterårets store begivenhed bliver vores 100 års jubilæum.  

 

Nogle datoer ligger allerede fast: 

•Lørdag den 5. november spiller Curt Hansen simultan mod klubbens 

medlemmer. 

•Onsdag den 9. november har vi jubilæumsfesten. 

 

Nærmere information kommer på hjemmesiden. 

 

Det sker ... 
Af Helge Andersen 
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Den traditionsrige turnering blev spillet den 12. april i Øster Højst med 10 

deltagere. Som vanligt først alle mod alle, hvor resultaterne gav adgang til 3 

præmiegrupper.  

Den øverste gruppe vandtes af Hans V Hansen foran Per Hansen, Hader-

slev, Kim Trane og Niels Falsig. Den midterste gruppe vandtes af Baltser An-

dersen, mens Simon Fly-Petersen vandt den nederste gruppe.  

Det traditionsrige arrangement har holdt 2 års corona-betinget pause, men 

det var hyggeligt som sædvanligt, og det var dejligt at se Eivind Palm ved 

brættet igen, selv om han endnu mangler en del genoptræning både mentalt 

og fysisk. 

Påskelyn 2022 
Af Niels Falsig 
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Klubturneringen 
Af Helge Andersen 

 

Klubturneringen blev i år afviklet efter et nyt koncept. Vi spillede en ny turne-

ring hver aften, og fik point efter placering. Det betød, at man kunne deltage, 

også selv om man ikke kunne alle aftener. 

Om det nye system er en succes, kan diskuteres, med et fremmøde på 2 til 6 

spillere pr. aften. 

Flittigste spiller var Kaj Elkjær Larsen, som kom alle 7 gang. 4 aftener vandt han 

aftenens turnering, og han scorede 48 point og blev også samlet vinder og der-

med klubmester. 

Niels Falsig og Simon Fly-Petersen deltog hver 6 gange. Niels Scorede 40 point 

og blev samlet nummer 2, mens Simons 38 point rakte til en 3. plads. 

I alt deltog 10 spillere. Vi spillede med betænkningstiden 15 minutter+ 5 sekun-

der pr. træk. 

Forrest ses Gunnar Svendsen mod Simon Fly-Petersen  
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Pokalturneringen 
Af Helge Andersen 

 

Pokalturneringens første runde blev spillet den 10. januar med følgende resul-
tater:  
 
Niels Falsig – Kaj Elkjær Larsen 0-1, Edlef Bucka-Lassen – Simon Fly-Petersen 0-1 
(flot afslutning), Jens Carl Pedersen – Steffen Petersen 0-1 og Helge Andersen – 
Hubert de Blanck 1-0  
 
Semifinalerne blev spillet 31. januar med følgende resultater: 
Først blev der trukket lod, og resultaterne blev følgende: Simon Fly-Petersen – 
Kaj Elkjær Larsen 0-1 (Simon forsøgte med et kvalitetsoffer, som vist var ukor-
rekt.) Steffen Petersen – Helge Andersen 0-1 (En lige kamp, der varede over 40 
træk)  
 
Finalen blev et opgør mellem Kaj Elkjær Larsen og Helge Andersen. Helge fik 
hvid ved lodtrækningen. 
For første gang i alle deres opgør blev der spillet Skandinavisk. Helge kom bedst 
fra åbningen, og på et tidspunkt lavede Kaj et sats, som viste sig at være dårligt. 
Helge vandt partiet og kan kalde sig pokalmester. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokalfinalen 2022: Helge Andersen vinder over Kaj Elkjær  
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Hans Valdemar Hansen  
Guido Heinemann  
 
1.e4 e5 2.f4 Kongegambit - det plejer 
at blive sjovt. 2...d5 3.exd5 c6 4.dxc6 
Sxc6 5.d3 Ld6 6.fxe5 Lxe5 7.Sf3 Hvid 
har en solid merbonde. 7...Lg4 8.Le2 
Sf6 9.Sxe5 Sxe5 10.Lxg4 Sfxg4 11.d4  

0–0 12.0–0 [12.dxe5 Dxd1+ 13.Kxd1 
Sf2+ 14.Ke2 Sxh1 15.Sa3 Tfe8 16.Kf3 
Txe5 17.Lf4 og springeren kommer 

ikke tilbage.] 12...Dh4 13.h3 Dg3 
14.Lf4 Dh4 15.dxe5 Sh6 16.Lxh6 Hvid 
har en officer mere og bytter selvføl-
gelig af. 16...Dxh6 17.Dd4 Tfd8 
18.Df2 De6 19.Te1 Td5 20.De3 Te8 
21.Sc3  

Txe5 22.Dxe5 Db6+ 23.Kh1 Txe5 
24.Txe5 g6 Sort må åbne, da der true-
de mat i bonden. 25.Tb1 Dc6 26.Td1 
a6 27.a3 Db6 28.b4 Df6 29.Tde1 Df2 
30.T5e2 Dd4 31.Sb1 Her kommer den 

Grenzturneringen. 
Helge Andersen 

Grenzturneringen er et samarbejde mellem Tønder, Løgumkloster, Leck og Niebüll. I 

år var den antalsmæssigt domineret af Tønder/Løgumkloster. 14 mand var klar til 

start 1. oktober. Turneringen sluttede først den 10. maj, så det er en lang turnering. 

Da de 2 ratingfavoritter Helge Andersen og Hans Valdemar Hansen tabte i henholds-

vis første og anden runde, var der lagt op til en spændende turnering. Hans Valdemar 

tabte det indbyrdes opgør til Helge i fjerde runde, og var således tvunget til at vinde 

mod Guido Heinemann i femte runde. 
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til at stå passivt længe. 31...h5 32.Te4 
Db2 33.c4 Df6 34.c5 Kg7 35.Te7 Df2 
36.Tg1 g5 Sort er tvunget til at prøve 
noget, da stillingen taber i længden. 
37.Tge1 g4 38.T7e2 Df5 39.hxg4 hxg4 
40.Te3 Df2 41.Sc3 Der gik 10 træk før 
springeren igen kom frem, men nu 
går det også stærkt. 41...Dh4+ 42.Kg1 
f5 43.g3 Df6 44.Sd5 Dd4 45.Sf4 Nu 
står alle hvids brikker godt - alt er 
dækket. 45...Dd2 46.Te7+ Kg8 
47.Te8+ Kg7 48.T1e7+ Kh6 [48...Kf6 
Havde holdt lidt længere, nu går sort 
mat.] 49.Th8+ Kg5 50.Tg7+ Kf6 
51.Tg6+ Kf7 52.Th7+ Kf8 53.Se6+ 1–0 
 
I sjette runde spillede både Michel 
Langner og Niels Falsig skarpt på ge-
vinst, og så bliver det ikke kedeligt. 
 
Michel Langner – Niels Falsig 
1.e4 d5 2.e5 Lf5 Vi er ude af teorien, 
men sort står godt. 3.f4 e6 4.Sf3 c5 
5.d3 Sc6 6.Le2 Le7 7.0–0 h6 8.c3 g5 
Så er der lagt op til ballade. 9.Da4 g4 
10.Se1 h5 11.a3 a6 12.b4 b5 13.Dd1 
Det kan ikke være godt, at næsten 
alle hvids officerer står på første ræk-
ke. 13...Sh6 14.bxc5 Lxc5+ 15.d4 Lb6 
16.Le3 Sa5 17.Sd2 Sc4 Jeg havde nok 
valgt det langsomme, nemlig at spille 
på den svage c-bonde. Niels vælger 
det aggressive – den lange hvid diago-
nal ned mod hvids kongestilling. 
18.Sxc4 dxc4 19.a4 Dd5 20.h4 Le4 
[20...gxh3 21.gxh3 De4 22.Dd2 Lxh3 
23.Lf3 Dg6+ Er forslaget fra Fritz.] 
21.g3 Sf5 22.Lf2 0–0 23.Kh2 Kh7 Pres-
set i den hvide diagonal ser fantastisk 

ud, men er ikke så farligt. 24.Tg1 Tg8 
25.Sc2 La5 26.Dd2 Tgc8 27.axb5 axb5 
28.Se3 Sxe3 29.Dxe3 Lb6  

30.f5 Ofrer en bonde for kongean-
greb. 30...Lxf5 31.Dg5 Lg6 32.Le3 An-
grebet ser farligt ud, men Niels har 
styr på det. 32...Ld8 33.Dh6+ Kg8 
34.Txa8 Txa8 35.Lf1 Ta2+ Hvid opgav. 
Sort står naturligvis bedst, men efter 
Tg2 skal sort spille præcist i den kom-
plicerede stilling. 0–1 
 
Partiet i 7. runde var også vigtigt. Die-
ter er altid svær at spille imod, men så 
kan man jo bruge lidt psykologi. 
 
Dieter Kröger – Helge Andersen 
1.e3?! Det psykologiske spil startede 
inden trækket, da jeg spurgte Dieter, 
om vi ikke bare skulle starte med bon-
den på f4, som han altid spiller. Han 
spurgte efter partiet, om jeg havde 
kigget på Froms gambit i forberedel-
serne. Det havde jeg, men havde jeg 
også spillet den? 1...e5 Nu får han 
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ikke lov til hollandsk uden problemer. 
2.d4 exd4 3.exd4 d5 4.Ld3 Sf6 5.Se2 
c5 6.c3 Sc6 7.0–0 cxd4 8.Sxd4 Sxd4 
9.cxd4 Ld6 10.Te1+ Le6 

11.Lf5? Forkert plan. 11...0–0! 
12.Lxe6 fxe6 13.Lg5 [13.Txe6? Se4 og 
sort har kompensation nok for bon-
den.] 13...Dc7 14.g3 Se4 15.Le3 Tf5 
16.Sd2 Lb4 [16...Sxg3 Jeg brugte en 
del tid på varianten, men forkastede 
den heldigvis. 17.Tc1 Db8 18.hxg3 
Lxg3 19.Dg4± (19.fxg3 Dxg3+ 20.Kh1 
Dh3+ 21.Kg1 Tf6±) ] 17.Te2 Lxd2 Be-
varer den stærke springer. 18.Lxd2 
Df7 19.Le3 Tf8 20.Dc2 Tf3 21.Tc1 Df5 
22.Kg2 h5 Skaffe kongen et flugtfelt 
og truer med at ødelægge sorts kon-
gestilling. 23.Lf4 Txf4 24.gxf4 Dxf4 
25.Tg1 Remistilbud. 25...Tf7 Har kurs 
mod c7 - og dækker bønderne på 7. 
række. 26.Dc8+ Dronningen kommer 
væk fra forsvaret. 26...Kh7 27.Dxe6 
Df3+ 28.Kf1 g5 Der truede skak på g6. 
29.Ke1 Tc7 30.Txe4 dxe4 31.Tf1 Tc1+ 
32.Kd2 Opgivet, der er mat efter 32. 

Df4+ 33. Ke2, Tc2+ 34. Kd1, Dd2++  
0–1 
 
Inden sidste runde, havde jeg ½ po-
ints forspring foran Henning Gömer. 
Næsten alle spillere i toppen havde 
mødt hinanden, så vi kunne forvente 
nogle nemme opgør, men det fik vi 
ikke. 
Jeg skulle møde Scot Wolfgang Jen-
sen, og vi kom ud i et svært slutspil. 
Jeg har hvid, sort trækker. 

gxh5+ 41.Kg5! [41.Kxh5 Txh3+ 42.Kg5 
Ke8 Er sandsynligvis remis.] 41...Ke8 
42.Th7 Tf3 [42...Txh3 43.Kf6 Ta3 
44.Kxe6 Ta6+ 45.Kxd5±] 43.Txh5 Kd7 
[43...d4 44.Kf6 Txf4+ 45.Kxe6 d3 
46.Th8+ Tf8 47.Th7 Havde været bed-
re.] 44.Th7+ Kc6 45.Te7 Txh3 
46.Txe6+ Kc5 47.f5 Kd4 48.f6 Ke4 
49.f7 Tg3+ 50.Kf6 d4 51.f8£ Tf3+ 
52.Ke7 1–0 
 
Henning Gömer har hvid mod Olaf 
Petersen, og sort er i trækket. 
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Efter 41.-, Lf2 står sort til gevinst. Sort 
trak imidlertid 41.-, Df1, som truer 
tårnet, hvis dronningen slår løberen. 
Efter 42. Tf3 kan sort igen spille 42.-, 
Lf2, men spillede 42.-, De2 herefter 
gik det stærkt. 43. Dxh4, Txe2 44. 
Df6+, Kf8 45. Dd8+, og sort opgav, da 
han går mat. 
 
 

Slutstillingen: 
 
Ratinggruppe 1: 
 
1. Helge Andersen 7½ 
2. Henning Gömer 7 
3. Hans V. Hansen  6½ 

 
 
Ratinggruppe 2: 
 
1. Lutz Kania  5½ 
2. Dzano Beckovic 4½ 
3. Baltser Andersen 3½ 
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I år blev traditionen med en åben en-

keltmandsturnering i Løgumkloster 

taget op igen efter den ufrivillige pause 

på grund af den bekendte pandemi. 

Det var turnering nr. 49 siden starten i 

1971, og hvis nogen nu skulle finde på 

at regne efter, så vil man finde ud af at 

der også tidligere er sprunget et år 

over. Det er 2002, hvor der ingen tur-

nering blev afholdt, da den fra 2003 er 

blevet spillet om foråret i stedet for 

som de første år i efteråret. 

I år deltog der 14 spillere, og der blev 

spillet i en stor schweizergruppe, der 

var delt i to præmiegruppper. 

Den regerende bymester, Per Hansen 

fra Haderslev, var en af de først til-

meldte, og han fik følgeskab af klub-

kammeraten Allan Hye, der også har 

en aktie i vandrepokalen – han vandt 

turneringen i 2006.  

Første runde var den 22. marts, og lidt 

overraskende måtte Per der give remis 

til Hans Chr. Baagøe fra Vamdrup. El-

lers var der favoritsejre over helle lin-

jen, bortset fra at undertegnede måtte 

give pointet til den yngste deltager, 

Emil Baltzer fra Vojens. 

Også næste runde var præget af favo-

ritsejre, men i tredje runde tabte Allan 

Hye til Jesper Kallesen; det var til dels 

urets skyld – noget med at være vant 

til den lange betænkningstid fra divisi-

onen og den hjemlige klubturnering. Vi 

spiller med den korte. 

Slutresultatet efter 7 runder er, at Per 

Hansen genvandt titlen, han afgav kun 

det halve point i første runde. Nr. 2 og 

dermed bedste Løgumklosterspiller 

blev Hans Valdemar med 6 point (tabte 

kun til Per), Nr 3 og dermed den bedst 

placerede i ratinggruppe 2 blev Emil 

Baltzer med 4,5 point og nr 4 og nr 2 i 

ratinggruppe 2 blev Hans Chr. Baagøe 

med 4 point. 

Kim Juul Trane fra Løgumkloster blev 

nr 5, også med 4 point, men med lidt 

dårligere korrektion sluttede han 

udenfor præmierækken, selvom han 

var en af dem, der tog point fra Allan 

Hye. 

Sluttabellen kan ses via link på hjem-

mesiden. 

Næste år spilles så turnering nr 50 – 

det passer jo godt med at byen da fej-

rer 850 års jubilæum for grundlæggel-

sen af klosteret. 

 

Løgumkloster Byturnering 
Af Vagn Lauritzen 
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Parti fra turneringen 
Af Helge Andersen 

 

Allan Hye - Kim Juul Trane 
 
Hvis man ser på de danske ratingtal, så 
har Allan Hye en forventet score på 99%. 
Forskellen er så stor, så Kim måske vil 
være tilfreds med et hæderligt nederlag. 
1.c4 e5 2.Sc3 Lc5 3.g3 Sf6 4.Lg2 c6 5.e3 
a6 6.Sge2 d6 7.a3 Le6 8.d3 Lb6 9.0–0 h6 
10.b3 Sbd7 11.Lb2 0–0 12.Tc1 Te8 13.Dc2 
Begge spillere spiller meget afventende. 
Kun i træk 1 vover de sig op mod midterli-
nien. 13...Lf5 14.b4 Sh7 15.Se4 Sdf6 16.c5 
Lc7 17.cxd6 Lxd6 18.Sxd6 Dxd6 19.e4 
Fritz siger lille hvid fordel, men hvordan 
bryder hvid gennem sorts forsvar. 
19...Lg6 20.h3 Sd7 21.f4 f6 22.Kh1 Tad8 
23.f5 Låser stillingen, og Fritz siger lige 
spil. 23...Lf7 24.h4 Det ser godt ud for 
hvid, den sorte springer på h7 kan ikke 
komme i spil foreløbig. Så sort satser på 
dronningefløjen.Tc8 25.Lf3 c5 Sort griber 
initiativet, og får en lille fordel. 26.Dd2 b6 
27.Sg1 Tc7 28.Le2 Tec8 29.Sf3 b5 30.g4 
cxb4 31.axb4 Txc1 32.Lxc1 Sb6 33.g5 
hxg5 34.hxg5 fxg5  

 
 
 
35.Lb2 [35.Sxg5 Dh6+ 36.Kg2 Txc1 
37.Txc1 Sxg5 Med to tynde for en tyk har 
sort fordel.] 35...Sd7 36.Tf2 g4 Drillebon-
den starter sine drillerier. 37.Sh4 Shf6 
38.Ld1 Lh5 39.Lb3+ Kf8 40.Sg6+ Ke8 
41.Le6  

g3! Nu driller den igen. Hvor skal tårnet 
hen? På g2 giver Lf3 en kvalitet og på f1 
står dronningen udækket. 42.Tf1 Sxe4! 
43.Tc1 Lf3+ 44.Kg1 Db6+ 45.d4 Med 2 
bønder over, vælger Kim at få dronnin-
gerne væk. 45...Sxd2 46.Txc8+ Dd8 
47.Txd8+ Kxd8 48.dxe5 Le4 Forhindrer 
fremstødet f6, som er hvids eneste trus-
sel. 49.Sh4 Sc4 50.Lxc4 bxc4 51.f6 gxf6 
52.e6 [52.exf6 Sorts løber holder springe-
ren væk, og på f7 følger Ke7. 52...Sb6 
53.Ld4 Sd5 54.Sg2 Lxg2 55.Kxg2 c3 
56.Kxg3 c2 57.Lb2 Sxb4  efterfulgt af Sd3.] 
52...Se5 53.Sg2 Lxg2 54.Kxg2 Ke7 
55.Kxg3 Kxe6 56.Lc3 f5 57.Kf4 Sd3+ 
58.Kf3 Kd5 59.Ke3 f4+ 60.Kf3 Kc6 61.Ke4 
Kb5 62.Ld2 Sxb4 63.Lxf4 a5 64.Kd4 a4 
65.Lc1 a3 0–1 
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Per Hansen på besøg 
Af Helge Andersen 

 

Den 23. maj kom Per Hansen til klubben. Hovedkredsen dækker Pers kørsel, og Per 

laver foredraget gratis. Per har i mange år spillet i Århus, og når man er mesterspil-

ler der, så møder man udelukkende mesterspillere. Da han kom til Sønderjylland, 

kom han til at møde mange basisspillere, og han lagde mærke til, at de tit lavede de 

samme fejl. 

Først fortalte han om brikkerne – hovedtemaet var, at tårnene er angrebsbrikker, 

mens springerne er gode forsvarsbrikker. Brikkernes placering var selvfølgelig også 

vigtig – tårne på 7. række var rigtig godt, og hvide springere stod som regel dårligt 

på b3 og g3. (Sorts på b6 og g6) 

Per forklarede også at en brik, 

som var truet af en brik og dæk-

ket af en brik var udækket. Ek-

semplet var en springer, som var 

truet af en løber og dækket af en 

dronning falder efter en dronnin-

geskak.  

Per havde således lavet et sæt 

teoriregler, som var vigtigere end 

meget åbningsteori: 

Udvikling – hjælp ikke modstanderen til udvikling. Et eksempel var Morragambit: 1. 

e4, c5 2. d4, cxd4 3. c3, dxc3 – man skal ikke slå på c3, da det udvikler springeren 

når den slår. Fribønder – jo tættere på mål, jo farligere. Bindinger – rigtig mange 

partier afgøres på bindinger. 20 sekundersreglen – brug 20 sekunder ekstra til at 

kigge efter fejl, når du ellers har besluttet dig for et træk. Slå indad – bønder slår 

mod centrum og hjælper med at skabe et stærkt centrum, og et stærkt centrum 

vinder partier. 

Det der slog mig mest, var Pers fokusering på løberne. Han bytter aldrig en løber for 

en springer, medmindre han får noget ud af det. Vi har sagt, at løberen er 3 point 

værd, men Per kom med mange eksempler på løbere, som enten var mere eller 
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mindre værd. Bondestillingen afgjorde tit løberens værdi. Hvis løberen stod på 

samme farve, som ens bønder, så var den dårlig. Per fortalte, hvordan han tit 

bytter alt andet end modstanderens dårlige løber af, og vinder slutspillet.  

Hvis man har lige mange bønder, men den ene spiller har en dårlig løber (vurderet 

til 2,5 bønder), mens den anden har en god løber (vurderet til 3,5 bønder), så fører 

man jo i praksis med en bonde. 

GrenzGrandPrix 
Af Niels Falsig 

 

GGP serien 2021-22 blev med sidste afdeling afsluttet den 18. marts. Det skete 

i Leck med 9 deltagere.  

Der spilledes alle mod alle og vinder blev (igen) Dieter Kröger med 6½ po-

ints (remis mod Dzano Beckovic og ned mod Hans V Hansen) foran Simon Fly-

Petersen med 5½. De to Leck-spillere Christoph Osterkorn og Mahmoud Reza 

delte 3. pladsen med 5 points.   

Der var præmieoverrækkelser for det samlede forløb, hvor de 5 bedste resulta-

ter jo talte: Den øverste rating-gruppe vandtes suverænt af Dieter 

Kröger foran Hans V Hansen, den midterste knebent af Niels Falsig foran Dzano 

Beckovic og den nederste suverænt af Simon Fly-Petersen foran Kim Trane.  

Ialt 17 spillere havde været med undervejs. 

 

 

 

Fra GrenzGrandPrix i Leck. 

Forrest Henning Gömer mod Dzano 

Beckovic  
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Pokalskak på Sønderskov Slot 
Af Vagn Lauritzen. 

 

Tønder og Løgumkloster Skakklubber var flot repræsenteret ved pokalstævnet 

den 23. april; vi stillede med 3 hold ud af de 12, der deltog. Leck-holdet blev 

ramt af afbud lige før start, men vi lånte Vojens’ reserve, Morten Jessen, så alle 

kampe blev spilet med fuldt mandskab.  

Tønder-holdet placerede sig som nr 5 med 14 point, kun 2 point under vinder-

holdet fra Springeren. Leck- og Løgumkloster-holdene scorede begge 9,5 point 

og delte 9.-pladsen.  

Simon Fly Petersen på 3.-brættet blev topscorer på Tønderholdet med 5 point, 

Helge Andersen på 1.-brættet scorede 4, Niels Falsig på bræt 2, scorede 3 

og Kevin Lee Manaa på bræt 4, tegnede sig for 2.  

På Leck-holdet tegnede Hans Valdemar Hansen sig for 5 point, Morten Jessen 

for 2,5, Harald Eis og Marcel Classen fik hver 1 point.  Løgumklosters topscorer 

var Kim Juul Trane med 5 point, Scot Wolfgang Jensen fik 2, Baltser Andersen 

1,5 og Dzano Beckovic fik 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde hos Eivind 

Palm. På billedet ses Vagn 

Lauritzen og Eivind  
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Tilbageblik…………………………… 

 

Skaknyt 76 var et for den tid forholdsvist tyndt blad, derud kom ca 1½ måned inde i 

den nye sæson. 

Byturneringen med 38 deltagere var for de fleste 4 runder fremme.  Mesterskabs-

klassen havde Arne Matthiesen i front med 4 points foran Leif Bregnedal med 3. I 

basis-1 havde Peter Elkjær Larsen 4 og Jens Carl Pedersen 3½, og der var lagt op til 

et spændende opgør i sidste runde mellem de to. I basis-2 kørte Ballumbrødrene 

Hans U Christensen og Dennis Christensen parløb i toppen, begge med 3½. Basis-3 

havde Tue Lykkebak Larsen  i front med 4 points. 

Hurtigskak for hold var et fast årligt programpunkt på en lørdag dengang. 1996-

udgaven havde 16 hold med, heriblandt Tønder United (Arne Matthiesen, Helge 

Andersen, Leif Bregnedal), Arrangørerne (Kaj E  Larsen, Asger Olesen, Niels Falsig, 

Gonde Hansen), Godtfred og co (Kim Czepluch, Godtfred Sloth Jensen, Hans V Han-

sen), Tønder-3 (Niels Chr Nielsen, Martin Nielsen, Morten T Hansen), Familien Pe-

tersen (Chr. A Petersen, Simon Petersen, Steffen Petersen), Coming Up! (Hans Pe-

dersen, Anders Frederiksen, Tue Lykkebak Larsen) og udefra bl.a. to hold fra Fri-

bonden, to hold fra Aabenraa, to hold fra Dansk Skakklub Oversø-Frørup.  Tønder 

United vandt stævnet foran ratingfavoritterne fra Aabenraa. Familien Petersen 

vandt ratingguppe 4. Topscorer på 1. brættet blev Arne Mathiesen med 6½/7.  

Stævnet kørte i en årrække med 3 deltagere pr hold. Nu om dage er det afløst af 

Pokalstævnet i Sydjysk Skak med 4 spillere pr. hold. 

En hilsen fra Amerika. Carsten Hansen var i sommeren rejst til USA, men fastholdt 

sit medlemsskab lidt endnu. Han havde sendt en større artikel om sit liv derovre og 

skakaktiviteterne. Han havde bl.a. deltaget i Southern Open og i Florida State 

Championship 1996, hvor han gjorde det fint i selskab med adskillige stormestre. 

Historiske Strejftog var en serie skrevet af Egon Laugesen, i dette nummer med 

glimt af tryllerier fra Alechin, Euwe og Jens Enevoldsen. 

Styrkelisten 1996-97 var med i dette nummer med 56 medlemmer på listen. I top-

pen så den således ud: Curt Hansen, Carsten Hansen, Arne Matthiesen, Jens Chr. 

Lund, Egon Laugesen, Helge Anersen, Sv E Kramer, Johnny Harboe, Kaj Elkjær Lar-

sen, Niels Falsig, Asger Olesen.                                                                                         -nf  

Skaknyt 76 
Okt.   1996 
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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  

Næstformand: Eivind Palm 2380 2718 epalm32@gmail.com  

 Vagn Lauritzen 2148 2043 vagnlauritzen56@gmail.com 

 Niels Falsig 5346 7225 falsigniels@outlook.dk 
 

Suppleant 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 2273 0489 skak@sbrh.dk. 

Revisor  Nis. P. Jollmann 


