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T Ø N D E R S K A K K L U B
Bestyrelsen:

Formand: Niels Falsig 7472 3015

Kasserer: Jens Carl Pedersen 7472 3216

Sekretær + PR : Søren Henriksen 7471 0202

Juniorleder + Kantine: Rolf Zömbick 7478 2769

Juniorrepræsentant: Thomas Bergnæs 7472 5364

Ad hoc repr. Jens Ole Olesen 7472 3652

Ad hoc repr. Peter M. Jensen 7475 2699

Spillested:
Tønder Gymnasium og HF, Astronom Hansensgade 9, 6270 Tønder

Klubaften: Der spilles i perioden august - maj
Hver mandag fra kl. 19.00 - Turneringspartier starter kl. 19.30

Tønder Skakklubs Skoleskak, Medborgerhuset (Indgang fra
Vidågade) Hver tirsdag kl.15.30-17.00 undtagen i skoleferierne

Kontingent:
Det årlige kontingent udgør 600 kr. for seniorer, 450 kr. for juniorer
og pensionister samt 300 kr. for børn under 14 år.

Medlemskab:
Kontingentet dækker medlemskab af Tønder Skakklub, og Dansk
Skak Union, og dermed også abonnement på "Skaknyt", og
unionens blad "Skakbladet", der udkommer med 8-9 numre årligt.
Medlemskabet giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer og i
klublivet i øvrigt. Nogle turneringer er gratis for medlemmerne,
andre kræver startgebyr.

Tønder Skakklubs hjemmesider:
http://www.tonder-net.dk/tsk

S K A K N Y T
Redaktionen:

Gonde Hansen: 7472 5476 / 2483 2803 / mail:gonde@live.dk

Niels Falsig: 7472 3015 / 5346 7225 / mail: n-f@mail.dk

Skaknyt udgives af Tønder Skakklub ca.4 gange årligt og leveres til
klubbens medlemmer og interessenter. Bidrag til bladets spalter er
meget velkomne fra alle medlemmer.

Annoncer: Støtteannoncer i Skaknyt koster: 1000 kr. for 1/1 side,
500 kr. for 1/2 side og 250 kr. for 1/4 side.

Redaktionen sluttet den 31-12-2008.
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Generalforsamling i Tønder Skakklub
mandag den 4. maj 2009 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub. Datoen er
som sædvanlig første mandag i maj og stedet vort spillelokale på Tønder
Gymnasium.

Bemærkninger til dagsordenen:

Ad 6.: Forslag, der ikke ligger inden for dagsordenens punkter, og som
ønskes til afstemning, skal afleveres skriftligt (gerne via mail) til
formanden senest den 1. maj.

Ad 7: Har vi brug for et supplement til vore aktiviteter i form af f.eks. en
ny og anderledes turnering? F. eks. En pokalturnering, hvor der
trækkes lod blandt deltagerne og spilles efter vind-forsvind
princippet?

I øvrigt: Bestyrelsens forslag til kontingentstørrelse og kørselsgodtgørelse vil
kunne ses på hjemmesiden. Samtidig gives der eventuelle andre
oplys-ninger, der måtte have interesse forud for mødet, f.eks.
information om hvem der genopstiller til bestyrelsen og hvem der
ikke gør det.

nf

3

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

kørselstilskud og turneringsindskud
5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
6. Indkomne forslag

- skriftligt til formanden senest den 1. maj
7. Turneringer og aktiviteter
8. Skaknyt og hjemmesiden
9. Eventuelt

Bestyrelsen



Nogle tanker midtvejs.

Her midt i sæsonen 2008-09 er det vel passende at samle lidt op på første halvdel af
sæsonen og kaste et par tanker fremad.

Byturneringen er afsluttet. Med hele 24 deltagere og flot deltagelse fra Gråsten
og Løgumkloster blev det til en god og spændende turnering. Mesterskabet gik til
forhåndsfavoritten Helge Andersen. De nærmeste forfølgere, Niels Falsig og Chr.
Karstensen sluttede henholdsvis 1½ og 2 point efter. Basis-1 fik Jens Ole Olesen
som vinder foran det unge Gråsten-talent Jørgen Clausen – så heller ingen
overraskelser hér. Basis-2 blev vundet meget sikkert af Holger Schmidt,
Løgumkloster, med Susan Clausen, Gråsten, og Thomas Bergnæs på en delt 2.
plads.

Holdturneringen er hidtil forløbet fornuftigt. Førsteholdet er efter de tre første
runder i stor fare for at vinde mesterrækken og dermed vende tilbage til
divisionsstatus. Andetholdet har overrasket og var efter de tre første runder på
førstepladsen i A-rækken, men et nederlag til Løgumkloster i fjerde runde har bragt
holdet ned på jorden igen. Men det ligner en slutplacering i den øverste halvdel af
rækken. Tredjeholdet har det akkurat så svært i B-rækken som forventet. Det er
blevet til et uafgjort kamp og to klare nederlag, men holdet kæmper flot for
pointene.

SydGrandPrix har i denne sæson indtil nu haft deltagelse af 9 spillere fra Tønder
Skakklub og 4 fra Tønder Skakskole. Der har været flere flotte resultater undervejs,
bl.a turneringssejre til Chr. Karstensen, Erik Damholdt, Peter Jordt, Troels
Bergnæs og Peter M. Jensen, samt et antal sekundære præmieplaceringer. Det er i
øvrigt vældig hyggeligt at være med!

Andre aktiviteter i efteråret:
Vor egen TønderGrandPrix har, mens dette skrives, afviklet 4 runder. Helge
Andersen ligger bedst og trues kun af Erik Damholdt og Kaj E. Larsen.
Lynmesterskabet blev afgjort i december og fik en ny titelindehaver i Chr.
Karstensen, der scorede 8½ af 9 mulige point, og sluttede et helt point foran
nærmeste konkurrent, Erik Damholdt.
Julefrokosten blev en hyggelig affære som altid. Traditionen tro vartede Rolf op
med god mad, og snakken gik livligt. Der afsluttedes med den vanskelige disciplin
makkerskak, som bestemt ikke bliver nemmere, når der er røget nogle snapser
indenbords.
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Hvad bringer foråret ?
Der er naturligvis fortsættelse af holdturneringen og TønderGrandPrix, og der
bliver fortsat nogle aftener med teori-indslag.

Hertil kommer Klubturneringen med start den 26. januar. Som sædvanligt vil
den blive givet en form, så man får mulighed for at møde andre spillere end i
byturneringen. Om det sker ved at lave en stor monradgruppe eller ved forspil i to
parallelle grupper og et slutspil, ja det vil tilmeldingstallet afgøre.
Den sønderjyske pokalturnering for 4-mandshold bliver igen i år placeret i
Tønder. Vort udspil har været, at det sker søndag den 19. april, men denne dato er
ikke bekræftet af FU for 4.hk endnu.

Fusion af 4. og 5. hovedkreds?
Forretningsudvalget i 4.hovedkreds, hvor Tønder jo er med, nedsatte i februar
sidste år et udvalg, der skulle overveje en invitation fra 5. hovedkreds om at
fusionere de to områder. Udvalget har Kai Bjørnskov,Haderslev, som formand og
består i øvrigt af Frede Andersen fra Vojens, og to fra Tønder: Jens Carl Pedersen
og Niels Falsig.
Der har været afholdt 2 møder, det ene med repræsentation fra 5.hk. Udvalgets
indstilling foreligger nu. Der ønskes ikke en egentlig fusion på alle områder, men
der foreslås en sammenlægning af holdturneringerne i de to hovedkredse og en
fælles drift af SydGrandPrix.
Hvis de to generalforsamlinger konfirmerer indstillingen, vil næste sæson nok blive
en overgangssæson, hvorfra holdenes indplaceringer i holdturneringen afgøres, så
der kan køre en fælles holdturnering fra 2011. I forslaget ligger, at hold i
mesterrækken vil bestå af 8 spillere og af 4 spillere i de øvrige rækker.
Mesterrækken har jo trange kår i vor hovedkreds, og her vil en sammenlæg-ning
uden tvivl løfte både niveau og spænding. Der forventes ikke generelt længere
kørsel for holdene i de øvrige rækker, idet der kan dannes nord og syd grupper.
SydGrandPrix kan starte som et fælles arrangement allerede i næste sæson. I
forvejen deltager jo efterhånden en del spillere fra 5.hk i SGP. Der vil så f.eks.
kunne lægges stævner i Esbjerg og Kolding, samt i f.eks. 5 sønderjyske byer, - men
igen forudsat velvilje på de to generalforsamlinger.

nf

www.tonder-net.dk/tsk
er stedet, hvor du finder de seneste nyheder om skaklivet her på
Vesteregnen, og du kan finde masser af billeder her.
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Medlemsnyt

Søndag den 2. november. Så kom den sønderjyske mesterrække i holdturneringen
i gang. Tønder lagde ud med hjemmekamp mod Alssund, Sønderborg, der havde
to reserver med: Tønder - Alssund = 5½ - ½ efter følgende enkeltresultater: Jens
Chr. Lund - E Holm Petersen 1-0. Helge Andersen - Karsten Fyhn 1-0, Niels Falsig
- Øivind Hansen 1-0, Jørn Lassen - Steen Oluf Jansson 1-0, Kaj E. Larsen - Broder
Petersen ½-½ og Erik Damholdt - Jens Iversen 1-0. - Åbenrå slog Haderslev-2 med
6-0 (!), hvorefter Haderslev noget uventet allerede må forventes at være ude af
kampen om top-placeringerne. Gråsten slog Fribonden 3½-2½. Resultater fra den
division, vi rykkede ud af sidste år: Herning-Centrum 7-1, Haderslev-Bov 5-3, Viby-
Kolding 4½-3½, Ribe-Skanderborg 2½-5½.

Skoleskak: De sønderjyske skoleskakmesterskaber blev spillet i weekenden. Fra
Tønder deltog Peter Jordt og tre drenge fra Tønder Skakskole: Martin og Kristian
Lorentzen, samt Lars Hansen. Det gik ret fint. Peter Jordt blev nummer 3 i sin
gruppe, men får alligevel tilbuddet om at være med ved DM senere i år. Lars
Hansen blev nummer 6 i sin gruppe med 4½ point. Tvillingerne Martin og Kristian
Lorentzen sluttede på en delt 4-5. plads med 7 point af 11 mulige. (3. nov.)

Mandag den 3. november bød på næstsidste runde i byturneringen.
Mesterskabsklassen: Erik Asmund - Kaj E. Larsen ½-½, Helge Andersen - Henrik
Feldborg 1-0 (et langt kompliceret parti efter officersoffer) og Christian Karstensen -
Niels Falsig 0-1 (aftenens længste på 4½ time). Her står Helge nu med mindst det
ene ben solidt plantet på førstepladsen. Basis-1: Jens P. Jensen - Jens Carl
Pedersen 1-0, Nis H. Madsen - Hansjørgen Clausen 1-0, Jesper Kallesen - Nis P.
Jollmann 1-0 (uden kamp) og topopgøret Jens Ole Olesen - Jørgen Clausen 1-0
(efter 4 timers jævnbyrdigt spil). Her har Jens Ole Olesen nu et forspring på 1 helt
point og er nu storfavorit til at vinde rækken. Basis-2: Rolf Zömbick - Peter M.
Jensen 1-0, Susan Clausen - Bobby N Christiansen 0-1, Troels Bergnæs - Holger
Schmidt 0-1 (en lang gyser, hvor Troels gav god modstand) og Thomas Bergnæs -
Søren Henriksen 1-0. I denne række har Holger Schmidt fortsat maximumscore, og
han kan kun indhentes langt ude i teorien.

Per Gallo er sygemeldt og indlagt. Han bliver ikke klar igen, før byturneringen er
afsluttet. Han er derfor streget i rundeskemaet, og der kommer snart nye
forventede scorer op. (7. nov.)

Torsdag den 6. november bød på muligheder for afvikling af hængepartier og på
fjerde afdeling af Tønder GrandPrix. Kun 6 mødte frem - og alle til grandprixet`s
djævleskak, der så afvikledes som en lille alle-mod-alle turnering med 10 min pr
spil. Det blev ikke den mest velspillede aften, - det vil vist selv vinderen indrømme,
men underholdende var det. Erik Damholdt scorede 4½ point og snuppede dermed
de 10 GP-point foran Helge Andersen med 4 point og Jørn Lassen med 3.
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Mandag den 10. november var en stille aften. Et enkelt hold var i kamp på udebane
og de fleste af de øvrige spillere valgte at holde sig hjemme i det dårlige vejr. Der
blev afviklet et enkelt fremrykket parti i byturneringen: Jens Carl Pedersen - Nis H.
Madsen ½-½ (efter et hæsblæsende kompliceret spil med ubalance i
materialefordelingen, et rigtigt publikumsparti med tilskuerbevågenhed hele vejen).
I samme række andetsteds: Hansjørgen Clausen - Jesper Kallesen 1-0 (rygterne
fortæller: Heldigt!). I mesterskabsklassen er to partier afgjort: Niels Falsig - Jørn
Lassen ½-½ og Niels Falsig - Erik Asmund ½-½. Dermed har 7 spillere nu afsluttet
byturneringen. I slyngelstuen var tre spillere, Christian Karstensen, Asger Olesen
og Niels Falsig, optaget i en times tid af at analysere et af byturneringens partier.
(10. nov) Aftenens holdkamp i Bov forløb således: Bov-3 - Tønder-3 3-1.
Enkeltresultaterne: John Balle-Thomas Bergnæs 1-0, Knud Engsnap - Troels
Bergnæs 0-1, Jürgen Ewert - Peter M Jensen 1-0. Bov vandt uden kamp på
fjerdebrættet, da Tønderholdet fik et sent sygdomsafbud.

Andetholdet kan også ! Tønder-2 var i aftes i kamp i A-rækken, og resultatet var
fint: Gråsten-2 - Tønder-2 1-3. Holdleder Enevold Christensen viste vejen med en
hurtig gevinst i 12 træk. Gonde Hansen, der var sprunget ind som reserve så sent
som kl. 18, vandt igen. Erik Damholdt og Jens Carl Pedersen spillede begge remis.
(14. nov.)

Hans U. Christensen flyttede jo til Silkeborg i sommers - og forlod dermed Tønders
førstehold. Han er dog stadig B-medlem i Tønder Skakklub. Første egentlige
styrkeprøve i Silkeborg var Silkeborgs bymesterskab - og hvem vandt ? Det gjorde
Hans Ulrich på bedre korrektion end Peter Hårup og Johnny K. Rasmussen.
Tillykke til Hans Ulrich! (15. nov.)

Søndag den 16. november. Førsteholdet var afsted til udekamp i Flensborg, - og i
stærkeste opstilling, men det var en af de dage, hvor tingene ikke rigtigt lykkedes:
Fribonden - Tønder 3-3 efter enkeltresultaterne: Dirk Neuberger - Jens Chr. Lund 0-
1, Thomas Grützner - Helge Andersen ½-½, Manfred Thomsen - Peter E. Larsen 1-
0, Nahmen Christiansen - Niels Falsig 0-1, Ehsan Al Naser - Jørn Lassen 1-0 og
Sascha Thomsen - Erik Damholdt ½-½. De øvrige resultater i mesterrækken:
Gråsten - Haderslev-2 5-1, Alssund - Åbenrå 2½-3½. Herefter har Gråsten sat sig
på førstepladsen med samme brætpoint som Tønder, men et matchpoint mere.
Tønder og Gråsten mødes næste gang.

Mandag den 17. november. Den afsluttende aften i årets byturnering blev også den
længste. Sidste parti gik helt frem til 00.20. Mange partier var afgjort forlods, så der
blev spillet forholdsvis få partier denne aften. Mesterskabsklassen: Kaj E. Larsen -
Helge Andersen ½-½, Henrik Feldborg - Jørn Lassen 1-0 (uden kamp). Helge
Andersen forsvarede titlen og tog et nyt bymesterskab hjem med sikker afstand til
nummer to, Niels Falsig. Tillykke til Helge ! Basis-1: Nis P. Jollmann - Jens O.
Olesen ½-½, Jørgen Clausen - Jens P. Jensen 1-0. Jens Ole Olesen vandt rækken
foran Jørgen Clausen.
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Basis-2: Holger Schmidt - Thomas Bergnæs 0-1, Bobby M. Christiansen - Troels
Bergnæs 0-1, Peter M. Jensen - Susan Clausen 0-1, Søren Henriksen - Rolf
Zömbick 1-0. En sikker vinder af Basis-2 blev Holger Schmidt, mens Thomas
Bergnæs og Susan Clausen delte 2.-3. pladsen.

Nye billeder. Der er sat en billedside op med blandet gods fra dette efterår. Senere
på sæsonen følger specielle sider fra bl.a. holdturneringen, SydGrandPrix og
skakskolen. (22. nov.)

Lørdag den 22. november. Så var det D-rækkens tur til at komme i gang. Tønder
Skakskole var til holdkampe i Bov. Det blev til 2-2 mod Bov 5, 1-3 mod Vojens, 1-3
mod Bov 4, 2-2 mod Ribe og uden kamp 4-0 mod Haderslev. Tønder ligger dermed
på en fjerdeplads. Det ser ud til, at Bovs bedste hold, Bov-4, er stukket af, mens de
øvrige er inden for rækkevidde.

Mandag den 24. november. Aftenens hovedpunkt var en times teori ved Kaj E.
Larsen, som fremdrog to livlige ældre divisionspartier, et med skotsk åbning og et
med Blackmar-Diemer Gambit, hvorefter et par slutspilssituationer blev diskuteret.
Der var 10 interesserede tilhørere og som sædvanligt var diskussionen livlig, og
mange varianter blev vendt. Herefter gik 8 spillere med i en lynturnering, der
suverænt blev kørt i hus af Christian Karstensen med maximum 7 point foran Erik
Damholdt og Kaj E. Larsen, begge 5 point.

Bestyrelsen holdt et lille møde forud for klubaftenen den 24. nov. Hovedpunktet var
fordeling af opgaver til SGP-stævnet på lørdag. Forårets program blev diskuteret,
og der var stemmeflertal for at korte klubturneringen ned fra 9 til 7 runder for
derved at give plads til bl.a. en teoriaften.

GP3 blev afviklet i Tønder lørdag den 29. nov. Der deltog ialt 43 spillere, flest fra
Tønder (11), Bov (9) og Vojens (9), men også Gråsten, Ribe, Esbjerg, Fribonden
og en enkelt fra Alssund var med. Stævnet blev afviklet i en 8-mands mesterklasse
hvor der spilledes alle mod alle og i to monradgrupper. Mesterklassen blev vundet
af Henrik Tranbjerg, Esbjerg, med 5 point, foran Lars Wilton Ribe, og Svend E.
Kramer, Bov, begge med 4½ point. Her deltog også Helge Andersen, Tønder, der
scorede 2 point på en af de dage, hvor ikke så meget lykkedes. Den store
Monradgruppe (1.+2.+3.+4. klasse) vandtes af Chr. Karstensen, Tønder og Jan
Rosenberg, Ribe, begge 6 point. De tog så også præmierne i 1. klasse. Der var
ratingklasse-præmier i 2. klasse til Erik Damholdt, Tønder, og Manfred Thomsen,
Fribonden, begge 4 point, og i 3. klasse til Svend Michelsen, Esbjerg, og John
Kristoffersen, Gråsten, begge 4½ point, samt i 4.klasse til Peter M. Jensen, Tønder,
med 4 point, foran Troels Bergnæs og Rolf Zömbick, begge Tønder, og begge 3
point. Thomas Bergnæs var med i 2. klasse og lagde voldsomt ud med 3 gevinster,
hvorefter monradsystemet tildelte ham stærke modstandere resten af vejen, og han
faldt uden for præmierne.
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Skoleskakklassen spilledes også som en monradgruppe. Her vandt Kristine G.
Jørgensen, Vojens, med 6 point foran Lisa Zimmermann, Bov, David
Gutschenreiter, Bov, Jørgen Kølpin, Bov og Lars Hansen, Tønder, alle med 5 point.
Fra Tønder deltog her også Martin Lorentzen, med 4 point, Matthias Heineken og
Kristian Lorentzen, begge 3 point. - Det var et omfattende stævne, hvor det meste
klappede fint. Der var lidt panik omkring præmieudleveringen, men alle fik de
rigtige præmier pånær en enkelt - og det rettes der op på. Der er nu også sat 17
billeder op fra stævnet. Flere billeder fra dagen kommer op sammen med billeder
fra de andre SGP-stævner, når sidste stævne er afviklet. (30. nov.)

 Martin Christiansen er død. Martin var et trofast og aktivt medlem i Tønder
Skakklub i adskillige årtier, indtil han for et par år siden trak sig ud på grund af
dårligt helbred. Han blev begravet i går. (30. nov.) Jens Ole Olesen har skrevet
nogle mindeord her i bladet.

Mandag den 1. december bød på to holdkampe, hvor Tønder var vært.
I A-rækken blev resultatet Tønder-2 - Vamdrup 3-1 efter sejre til Niels Chr. Nielsen
og Nis P. Jollmann, samt remis'er til Jens Carl Pedersen og Enevold Christensen.
Resultatet er glimrende og var nok også en smule heldigt.
I B-rækken havde Tønder til gengæld absolut intet held:
Tønder-3 - Gråsten-3 = 0-4, hvor Thomas og Troels Bergnæs, samt Peter M.
Jensen og Søren Henriksen alle måtte strække gevær, endda ret tidligt.

Peter Jordt deltog i DM i skoleskak, der blev afviklet i Odense i weekenden. Det
blev i den aldersbestemte C-klasse til en pæn 14. plads blandt de 38 deltagere i
klassen. Peter vandt 4 partier, spillede 1 remis og tabte 3. I samme række var
Jørgen Clausen, Gråsten, bedste sønderjyde på en 10. plads. Peter er desværre
optaget af en anden aktivitet på klubaftenerne om mandagen og får dermed ikke
helt den træning, der kunne skærpe spillet yderligere. Han er dog til rådighed som
reserve for vore klubhold, når der spilles på andre aftener. Dette DM blev iøvrigt
behandlet i TV2-Fyn. (2. dec.)

Søndag den 7. december bød på holdskak. Førsteholdet havde hjemmebane i 3.
runde mod Gråsten, der før denne runde lå på førstepladsen med samme pointtal
som Tønder, men med et matchpoint mere. Gråsten var svækket, idet topbrættet
manglede. Resultatet Tønder- Gråsten 4-2 sendte Tønder tilbage på førstepladsen
med risiko for at rykke op! Dagens enkeltresultater: Jens Chr. Lund - Rasmus
Lund-Petersen ½-½, Helge Andersen - Henrik Feldborg 1-0, Peter E. Larsen -
Hansjørgen Clausen 1-0, Niels Falsig - Jørgen Clausen 0-1, Jørn Lassen - John
Kristoffersen ½-½ og Erik Damholdt - Erik Asmund 1-0.- Et andet resultat:
Haderslev-2 - Alssund 2½-3½. Kampen mellem Fribonden og Åbenrå er vistnok
udsat. efter afbud fra Fribonden.
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Ny lynmester. Det åbne lynmesterskab blev afviklet den 8. dec. og denne gang
med en ny vinder. Der var 10 deltagere, der turde være med, og efter
hæsblæsende 9 runder stod Chr. Karstensen som klar vinder med 8½ point (remis
mod Niels Falsig) foran Erik Damholdt med 7½ (remis mod Niels og nederlag til
Christian),
Niels Falsig med 7 (nederlag til Jørn Lassen og remis'er mod Erik og Christian),
samt Jørn Lassen med 6½ point (nederlag til Christian og Erik og remis mod Helge
Andersen). Overraskende langt nede i det slagne felt sluttede bymester Helge
Andersen og flere gange lynmester Peter E. Larsen. Tillykke til Christian! - Fire
spillere fra det slagne felt søgte bagefter en revanche gennem en dobbeltrundet
alle mod alle, men Peter E. Larsen, Helge Andersen, Erik Damholdt og Niels Falsig
sluttede alle på 3 point helt uden remispartier!

Arne Matthiesen spiller i år 1. bræt for SK1968 i Skakligaen. Det går fint! De tre
første runder har budt på 2 gange remis mod Esben Lund og Mikkel Antonsen,
samt sejr mod Karsten Rasmussen. De tre modstandere har et ratinggennemsnit
på 2444. Det er for Arne en præstationsrating på 2570. (10. dec)

Mandag den 15. december bød på årets julefrokost. Der var sammenfald med et
andet skak-nært arrangement, men alligevel var der 11 deltagere i aftenens
samvær. Som sædvanligt havde Rolf Zömbick gjort et stort forarbejde og diskede
op med varieret mad i lange baner - og som sædvanligt hjalp snapsene til med at
skabe en høj stemning og livlige diskussioner. Den efterhånden traditionelle
makkerskak blev også afviklet med fem par i en dobbeltrundet alle mod alle med 10
minutter på uret. Den mindst ædru deltager anså sig som bedst kvalificeret til at
agere dommer! Det job varetog han da også fint, omend flere spillere antydede, at
han snakkede for meget. Lynhajerne Jørn Lassen og Erik Damholdt blev på
forhånd anset for favoritter, men så nemt gik det ikke. De måtte nøjes med en
andenplads efter Thomas Bergnæs og Niels Falsig, der heldigt kun tabte et parti ud
af 8, selvom de var bagud med en dronning i 3 af partierne. Hele arrangementet
startede kl.1830 og sluttede ved 23-tiden.En stor tak til Rolf Zömbick.

Klubbens program for resten af denne sæson har gennemgået et par mindre
ændringer. Klubturneringen var oprindeligt berammet til 9 runder, men et flertal i
bestyrelsen ønskede den nedsat til 7 runder, og det er sket. Det har givet lidt mere
luft, og Jens Chr. Lund har påtaget sig at lave teori for os mandag den 12. januar kl.
19.30. - Den efterhånden traditionelle klubaften med TønderGrandPrix midt i
juleferien er aflyst i år pga problemer med alarmen på Tønder Gymnasium. Der
spilles jo også SGP i Vojens dagen i forvejen, så skaden er næppe stor.
Skakkalenderen indeholder nu de foretagne ændringer - og formentlig kommer der
ikke flere justeringer. (22. dec)

SGP-4 finder sted i Vojens på søndag den 28. dec kl 9.30-ca 17. Der er tilmeldt 9
fra Tønder Skakklub og Tønder Skakskole. Formentlig kan man endnu nå at
eftertilmelde sig på tlf 74871228.
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Egon Laugesen skriver fra sit otium ovre i storbyen: Kære skakvenner i Tønder
Skakklub. Gammel kærlighed ruster ikkke, siges det. Så, Tønder Skakklub har stadig en stor
plads i mine tanker. Jeg har spillet en enkelt turnering her i efteråret i min nye klub, S41.
Det var ikke den store succes. Kun 2½ ud af 7 i et felt med rating fra 2280 til 1812. Hils
alle i klubben. God jul og godt nytår. (24. dec.)

SGP-4 blev afviklet i Vojens i dag. Det blev et flot skakstævne med 67 deltagere,
afviklet i 4 monradgrupper. Monradgruppe A (mester + 1. klasse, 16 deltagere) blev
vundet af Svend Erik Kramer, Bov, med 5 point foran foran Christian Karstensen og
3 Kolding-spillere, alle med 4½ point. I denne gruppe opnåede Helge Andersen
beskedne 3 point efter en af de mindre gode dage, og Niels Falsig tilsvarende kun
1½ point. Monradgruppe B (2.+3. klasse, 21 spillere) blev vundet af Mandred
Thomsen, Fribonden, og Hans Ole Hansen, Åbenrå, begge med 5½ point, foran
Henrik Feldbog, Gråsten, og Børge Schrøder, Haderslev, begge 5 point. Thomas
Bergnæs sluttede her med 4 point. Monradgruppe C (4. klasse, 17 deltagere)
vandtes af Jesper Kallesen, Gråsten, med 6 point foran Bent Thomsen, Hejls, med
5½ og Peter M. Jensen, Tønder, med 5 point.Troels Bergnæs havde en skidt dag
her med kun 2 point, men Troels er stadig med i kapløbet om samlet at vinde 4.
klasse. Monradgruppe D (skoleskak, 13 spillere) havde en suveræn vinder i Mario
Voigt, Bov, med 6 point foran David Gutschenreiter, Bov, og Martin Lorentzen,
Tønder, begge 5 point. I denne række fik Lars Hansen 4 og Kristian Lorentzen 2
point. Det samlede antal spillere, der har været med i en eller flere af sæsonens
SGP-afdelinger, er nu oppe på 101! (28. dec.)

Mandag den 5. januar 2009 bød på holdkamp i A-rækken, et sjældent lokalopgør
mod vennerne fra Løgumkloster. Flere af Tønderspillerne med Jens Carl Pedersen
i spidsen var inden kampen betænkelige ved konsekvenserne af en eventuel sejr,
der kunne cementere en topplacering med risiko for oprykning. Men efter kampen
er der absolut ikke grund til dén bekymring mere! Resultatet blev Tønder-2 -
Løgumkloster ½-3½ efter resultaterne Niels Chr. Nielsen - Vagn Jacobsen 0-1 (et
langt og spændende parti, hvor Niels Chr. med lidt held havde holdt remis), Jens
Carl Pedersen - Hans V. Hansen 0-1 (Jens Carl stod skidt hele vejen, men
kæmpede længe), Nis P. Jollmann - Jens P. Jensen ½-½ (begge havde vist gode
gevinstchancer undervejs, mest oplagt måske til Jens P.), Enevold Christensen -
Holger Schmidt 0-1 (Enevold ærgrede sig. Efter en flot start kunne partiet være
vundet på mange måder, men Holger kæmpede bravt). Det var således fuldt
fortjent, at Kloster-spillerne vandt, men sejren var rigelig stor. - I slyngelstuen blev
der analyseret og afviklet en lille lynturnering, som Kaj E. Larsen vandt med 4 point
(af 6) foran Erik Damholdt med 3½. (5. jan)
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Tilbageblik………….…..
på gamle Skaknyt og tiden dengang

Der gik kun 2 måneder mellem Skaknyt 25 og 26, men ikke
desto mindre blev Skaknyt 26 et omfangsrigt blad på 32 sider,
hvoraf de fleste var stærkt nedfotograferede.

Byturneringen 1983 var afsluttet, og Michael D Sørensen havde lavet fine rundetabeller
for alle tre klasser. I alt 39 deltagere.
Mesterskabsklassen, der bestod af 16 spillere, vandtes af Egon Laugesen med 6 point
(nederlag til Henrik Friis) foran Kaj E. Larsen med 5 point (nederlag til Egon og remisser
mod Jens O. Olesen og Svend B. Thorgau) og bedre korrektion end Henrik Friis, ligeledes
5 point (Nederlag til Kaj og Niels Falsig). Fjerde og femtepladsen snuppede Helge
Andersen og Jens O. Olesen, begge 4½ point. Klasse 2 med 12 deltagere vandtes suverænt
af Broder Petersen med max-scoren 7 point foran Nis P. Jollmann og Anders Bork Hansen,
begge 4½, samt Jan Christensen og Chr. A. Petersen, begge 4 point.
Klasse 3 havde 11 deltagere og blev vundet af Flemming Schmidt med 6 point foran Frank
Petersen med 5, Kaj Andersen (Løgumkloster) og Rene Ratchke begge 4½ point.

Holdturneringen 1983-84 var nu tre runder fremme.
Førsteholdet spillede i mesterrækken og havde ambitioner om tilbagevenden til
divisionsskak. I første runde blev til til 5½-2½ mod Åbenrå efter følgende enkeltresultater:
Egon Laugesen-Åge Hau ½-½, Helge Andersen-Robin Pedersen ½-½, Kaj E. Larsen-Børge
Borgå 1-0, Niels Falsig-Jørgen Riggelsen 1-0, Henrik Friis-Erik Petersen ½-½, Andreas
Kastbjerg-Tommy S. Olesen ½-½, Michael Sørensen-Bent Rohden 1-0 og Jens O. Olesen-J
Grotum Nielsen ½-½. Anden runde gav en sejr på 5-3 mod Haderslev III efter sejre til
Helge Andersen, Sv. Thorgau, Michael Sørensen og Jens O. Olesen, samt remis'er til Egon
Laugesen og Niels Falsig. Tredje runde bød på en medbejler til topplacering, Tinglev, der i
de første to runder havde scoret 11 point i alt. Tønder havde afbud fra Egon, og Helge fik så
fornøjelsen af førstebrættet mod junior-verdensmesteren. Tinglevs top var stærk, men
Tønders unge på de tre sidste brætter kørte sejren hjem: Tønder-Tinglev 5½-2½ efter
resultaterne: Helge Andersen-Curt Hansen 0-1, Kaj E. Larsen-Jens Chr. Lund ½-½, Niels
Falsig-Vagn Wraae 1-0, Sv. Thorgau-Michael Larsen ½-½, Henrik Friis-Ejnar Wraae ½-½,
Andreas Kastberg-Erik Nissen 1-0, Michael Sørensen-H.E.Larsen 1-0 og Ole G. Pedersen-
Kurt Thomsen 1-0. Helge var referent og fortæller, at Henrik Friis undervejs bad om lov til
at tage remis, men fik afslag trods en alvorlig tidnød. Kaj spurgte også om lov, han fik
accept, men Lund afslog. Begge partier sluttede dog remis alligevel.
Alle partier fra førsteholdet bragtes i Skaknyt dengang!
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Andetholdet spillede i A-rækken og var kendt som et af rækkens stærkeste hold, sammen
med førsteholdene fra Ribe, Vamdrup og Løgumkloster. I første runde blev det til sejr på
4½-3½ mod andetholdet fra Vojens, mens der i anden runde var lokalopgør mod
Løgumkloster: Tønder-2 – Løgumkloster 6½-1½ efter følgende delresultater: Ole G.
Pedersen – Vagn Jacobsen 0-1, Jens O. Olesen – Vagn Lauritzen 1-0, Jens Carl Pedersen –
Knud Koudahl 1-0, Chr. Lassen – Villy Sørensen 1-0, Rene Ringsholm – Niels Stauning 1-
0, Søren Nielsen – H.P. Jørgensen 1-0, Jens P. Bredvig – Jens E. Petersen ½-½. I tredje
runde vandt holdet med 4½-3½ over Vamdrup. Vamdrups to øverste brætter er de samme i
dag! Dengang tabte Holger Larsen til Andreas Kastberg og Erling Lynggård vandt over
Michael Sørensen. Et kort udpluk af referatet fra Søren Nielsen: ”Både Chr. Lassen og
hans modstander satte ånden højere end materien, så de skiftedes til at gambittere
(kongegambit – Falkbeers modgambit !). Lassen vandt diskussionen.”.
Tredjeholdet spillede i B-rækken, hvor der var 5 spillere på holdet. Også dette mandskab
klarede sig forrygende. Det blev 3½-1½ mod Høje Kolstrup, henholdsvis 2½-2½ og 3½-1½
mod andetholdene fra Nr. Rangstrup og Rugkobbel. Dengang var der, som det femgår, en
klub i Toftlund/Agerskov.
Standardopstillingen for Tønder-3 var: Jan Christensen, Nis P. Jollmann, Anders Bork
Hansen, Flemming Schmidt og Jørn Hansen.
Fjerdeholdet i C-rækken var et ungdomshold med følgende faste opstilling: Jens Ole Luck,
Rene Ratchke, Lars Falsig, Frank Petersen og Per Hansen.
Holdet sad over i første runde, tabte så 2-3 til Haderslevs sjettehold og spillede 2½-2½ mod
Vojens femtehold.

K-skak: Tønder havde nu vundet kvalifikationsrækken meget overbevisende og var dermed
kvalificeret til at spille i 3. division, hvor man straks tilmeldte følgende hold: Helge
Andersen, Henrik Friis, Niels Falsig og Andreas Kastberg. Toppbrættet Erling Jørgensen
rejste til Odense, og ind på holdet kom Andreas.
Et andet hold havde vundet en basisrække og var dermed klar til kvalifika-tionsrækken,
hvor Tønder nu tilmeldte dette hold: Nis H. Madsen, Gonde Hansen, Chr. Lassen, Chr. A.
Petersen.

Der blev eksperimenteret en del med indholdet i klublivet dengang. Således var der en
handicapturnering, hvor der både blev givet handicap på tid og materiale (og til 2
officerer mindre samt stor tidsforskel!) en såkaldt JET-turnering (juniorernes egen
turnering), samt en vaskeægte pokalturnering med vind/forsvind-partier, og hvor den
lavestratede altid havde hvid.

Dette nummer var sprængfyldt med stof fra mange bidragsydere, og der var 29 hele partier
samt nogle studier med!

nf
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Jens Chr. Lund (2149) - Dirk Neuberger (1937)
Holdkamp: Fribonde, Flensborg-Tønder, 16.11.2008
[Kommenteret af Jens Chr. Lund] [SN-126 / Bogo-Indisk E11]
1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.Sc3 b6 6.g3 Lxc3 7.Lxc3 Se4 8.Dc2
Sxc3 9.Dxc3 0–0 10.Lg2 Lb7 11.0–0 d6 Lidt bedre er her 11... c5, hvorefter sort
ikke bør have problemer med at udligne. Teksttrækket giver hvid mulighed for et
chancerigt bondeoffer: 12.c5 Sort faldt nu i dybe tanker. Slår han igennem på c5,
giver det en meget dårlig bondestilling, og hvid vil før eller senere vinde bonden
tilbage med fordel. Værst er det dog, at springeren på b8 ikke rigtig kan udvikles,
da hvid i så fald spiller c5-c6 med stor fordel. Efter tre kvarters betænkning fulgte:
12...a5 Nu var det min tur til at gå i tænkeboksen. Et naturligt træk er nu 13.Tac1,
men efter ... Ld5 14.b3 Sa6 står sort ganske fornuftigt. 14.Tfc1 tiltalte mig ikke
rigtigt, da jeg hellere så dette tårn havne på d1. Jeg vælger derfor en tredie plan,
der fortsat stiller sort overfor problemer. 13.cxb6 cxb6 14.b4 Tc8 15.Db2 Ld5 Her
brugte sort også meget tid. Relativt bedst var vel 15... axb4 16.Dxb4, selv om det
giver en svag bonde på b6. Hvids næste træk giver et støttepunkt på c6, der
senere viser sig at være afgørende for partiets udfald. 16.b5 Sd7 Sort har brugt
meget tid i åbningsfasen og har mindre end en halv time tilbage på uret. 17.Tfc1
Dd8?! På grund af tidnøden spiller sort unøjagtigt. Efter 17... Sf6 18.Sd2 Lxg2
19.Kxg2 Db7+ 20.f3 d5 er stillingen ret lige. 18.Sd2 Lxg2 19.Kxg2 Txc1 20.Txc1
Tc8 Sort har på dette tidspunkt under ti minutter tilbage til de næste 20 træk, og
bytter selvfølgelig så meget af som muligt. Men på grund af det unøjagtige træk
17...Dd8, kommer hvids springer nu afgørende med i kampen. 21.Se4 d5 22.Sd6
Txc1 23.Dxc1 Sb8 Med remistilbud, men det har ingen interesse. Hvid har en lille,
men klar fordel (c-linjen og feltet c6) og sort har næsten ingen tid tilbage. 24.Sc8
h6 25.Sa7 Kf8 26.Df4 Ke8 27.De5! Yderst ubehageligt. Sort må tilbage med
kongen for at dække kongefløjen. 27...Kf8 28.Sc6 Sxc6 29.bxc6 b5 Eneste
chance er at skaffe en fribonde på randen, men sorts modspil kommer for sent.

XABCDEFGHY
8-+-+-wQ-+(
7+-wq-+pzp-'
6-+k+p+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-zP-#
2P+-+PzPKzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Jeg brugte nu ca. 10 minutter på
at finde følgende fine
gevinstmetode: 30.c7 Dd7
31.Df4 b4 32.Dc1 Dc8 33.Dc5+
Ke8 34.Dxa5 Kd7 35.Dxb4
Dxc7 36.Df8 Kc6

Diagramm
Håbløst, men dronningtræk taber
også hurtigt. 37.Dc5+ Kd7
38.Dxc7+ Kxc7 39.Kf3 Kb6
40.e4 dxe4+ 41.Kxe4 Kb5
42.d5 Opgivet. I slutstillingen
havde sort to sekunder tilbage
på uret!

Noter af Jens Chr. Lund 1–0
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Ernst Jessen - Jens Carl Pedersen

A.rk: Gråsten 2 - Tønder 2, 13.11.2008

[Kommenteret af Jens Carl / Red SN-126] [Caro-Kann B12]

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Ld3 Lxd3 5.Dxd3 e6 6.Sf3 Sd7 7.0–0 Dc7 8.b3 Se7
9.La3 Sg6? Her har Jens Carl sat spørgsmålstegn, da han mente han vist skulle
have spillet 9... c5 i stedet for. 10.Lxf8 Sdxf8 11.g3 Sd7 for at kunne gennemføre
den korte rokade. 12.Te1 0–0 13.Sbd2 Tac8 14.Sg5 c5 15.c3 h6?? Jeg havde helt
overset at den kanalje bare kunne slå på e6 med springeren. 16.Sxe6 fxe6
17.Dxg6 og han truer oven i købet bonden på e6. 17...Tce8 18.Dd3 Tf7 19.f4 Tef8
20.Sf1 Sb6 21.Dd2 c4 22.b4 Sa4 23.a3 b5 24.Se3 Dd8 25.Sd1 g5! 26.Te2 gxf4
27.gxf4 Dh4 28.Tg2+ Kh8 29.Sb2 Sxb2 30.Dxb2 Dxf4 det havde været bedre at
slå med tårnet! 31.De2 Dh4 32.Dg4 Dxg4 33.Txg4 Tg7 34.Txg7 Kxg7 35.Kg2
Kg6 36.a4 bxa4 Christian mente Jens Carl godt kunne have spillet a7-a6. 37.Txa4
Tf7 38.Ta2 Kg5 39.Ta1 Kg4 40.Ta6 Kf5 41.Kf3 Tg7 42.Ta1 stillingen er meget
remispræget, som sort også spiller efter at opnå. 42...Th7 43.Tg1 Te7 44.Tg8 Tf7
45.Tg4 Te7 46.h4 Tf7 47.h5 Th7 48.Tg6 a6 49.Tf6+ Kg5 50.Txe6 Ta7 51.Td6 a5
52.bxa5 Txa5 53.e6 Kf6 54.Kf4 Ta3 55.Txd5 Txc3 bedre var 55... Kxe6. 56.Te5
Ke7 57.Ke4 Tc1 58.d5 Td1 59.Tf5 c3 60.Tf7+ Kd6 61.Td7+ Kc5 62.e7 c2
63.Tc7+ Kd6 64.Txc2? Diagramm

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-zP-+-'
6-+-mk-+-zp&
5+-+P+-+P%
4-+-+K+-+$
3+-+-+-+-#
2-+R+-+-+"
1+-+r+-+-!
xabcdefghy
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64...Te1+?! pyha - hvis hvid
havde forvandlet til en springer
havde sort været mat (64.e8S#).
65.Kd4?! Kxe7 66.Tc6 Td1+
67.Ke5 Te1+ 68.Kf5 Td1
69.Te6+ Kd7 70.Txh6 Txd5+
71.Kf6 Td1 72.Tg6 Tf1+ 73.Kg7
Ke7 74.Tb6 Tg1+ 75.Tg6 Tf1
76.Kh8 Tf8+ 77.Kh7 Tf7+
78.Kh6 Tf6 79.Kg5 Tf1 80.h6?
og nu er stllingen remis!
80...Tg1+ 81.Kf5 Tf1+ 82.Ke5
Te1+ 83.Kd5 Td1+ 84.Kc6 Th1
85.Kb7 Kf7 86.Tc6 Kg8 87.Kc7
Kh7 og endelig gik hvid med til
remis. Sort forsvarede sig godt i

slutspillet. ½–½



Parti fra holdkamp i A-rækken 5. Januar 2009.

Hvid: Vagn Jacobsen, Løgumkloster
Sort: Niels Chr. Nielsen, Tønder

Det har i de sidste mange år været ret sjældent, at hold fra Løgumkloster og
Tønder tørner sammen. Det skete så i A-rækken lige efter nytår i år.
Begge hold havde klaret de første runder rigtig godt.
På førstebrættet fik Niels Chr. Nielsen stærk modstand af den rutinerede og
dygtige Vagn Jacobsen. Partiet forløb således:
1 e4,c5; 2. Sf3,Sc6; 3.d4, cxd4; 4. Sxd4, e5; 5. Sb5 en opstilling, der skyldes Keres
og er spillet meget af Helge Andersen og Niels Falsig med fortsættelsen 5.- a6; 6.
Sd6+, Lxd6; 7.Dxd6, Df6. Men Niels Chr. vælger en lidt mere forsigtig fortsættelse,
der nok også er sundere:
5. -,d6 og vi ser vist i noget, der kaldes schewingen-varianten, 6. c4, Le6; 7.Le2,
a6; 8. Sb6c3, Sd4, 9. 0-0, Sxe2+ (skribenten ville have foretrukket et
udviklingstræk f.eks. 9. -,Sf6 eller Sge7, springeren stod jo fint, mens løberen stod
passivt indtil videre ) 10. Dxe2, Se7; 11. f4, Tc8; 12. b3, Sc6; 13. Le3,Le7; 14.
Sd2, exf4; 15.Lxf4, Lg5; 16. Lxg5, Dxg5; 17. Sf3, Dh5; 18. Tad1, 0-0; 19. Df2, Tcd8;
20. Td2, Se5; 21. Sd5, Sxf3+; 22.Dxf3, Dg5; 23. Df4, Dxf4; 24. Txf4, Lxd5; 25. Txd5,
Tfe8; 26. Kf2, Te5; 27. Td4, f6; 28. Tf3, Kf7; 29. Tfd3, Ke6; 30. g4, g6; 31. b4, b6;
32. Kf3, h5; 33.h3, h4; 34. Ta3, Ta8; 35. Tad3,Td8; 36. Td5, g5; 37.c5,Txd5;
38.exd5+,Ke5; 39.c6,Tc8;
40.Ke3,Tc7; 41.Kd2,b5 og vi er
fremme ved diagramstillingen.
Flere af oserne, heriblandt
skribenten, mente, at det
nu var remis. Vagn Jacobsen
fortæller selv, at han har lille
fordel, men ikke er sikker på,
at det kan vinde, hvis sort for-
holder sig passivt og lader
tårnet blive på c7 og c8.
Fritz-programmet har præcis
samme opfattelse. Fritz
giver hvid en fordel på 0.41 og
har stort besvær med at finde
en strategi.

Sorts træk 41.-,b5 ser ud til at vær
Vi ser endnu engang, at tårnslutspi
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-tr-+-+-'
6p+Pzp-zp-+&
5+p+Pmk-zp-%
4-zP-+-+Pzp$
3+-+R+-+P#
2P+-mK-+-+"
1+-+-+-+-!
e helt afgørende for, om stillingen kan holde.
l er meget vanskelige sager!

xabcdefghy
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Niels Chr. valgte at spille aggressivt: 42.Kc3,f5; 43.gxf5; Kxf5; 44.Kd4,g4;
45.Ke3,Te7+; 46. Kf2
Oserne fik travlt igen.
Får sort gevinstchancer nu?
46. -,g3+ ser godt ud,
Men det dur kun, hvis
hvid stiller sin konge på g2.
Fritz afslører, at det
hurtigt taber, hvis kongen
går til f3, hvorefter
det hvide tårn bryder
ind via e2.
Dette havde Niels Chr.
nok set, for han valgte
noget andet.
46.Tf7; 47.hxg4,Ke2+;
48.Ke2,h3; 49.Txh3,Kxd5;
50.Tc3,Tc7; 51.Ke3,Ke6;
52.Tc2,d5; 53.Th2,Ke5; 54.Th5
58.Th7+Kc8; 59.Kb6 og sort op

En lille kuriøs bemærkning til p

Jeg debuterede på et divisionsh
brættet i en hjemmekamp mod
Jacobsen.
Jeg kan se situationen for mig e
kaffestuerne i stakladebygning
hvid, og jeg spillede siciliansk (
kongefløjen. På et tidspunkt e
og siger, at det er spændende,
Jeg kan ikke huske det samlede
Det var et lille plaster på såret,
at jeg netop havde spillet mod
XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-tr-+-'
6p+Pzp-+-+&
5+p+P+k+-%
4-zP-+-+pzp$
3+-+-+-+P#
2P+-tR-mK-+"
1+-+-+-+-!
+,Kd6; 55.Kd4,Tg7; 56.Th6+,Kc7; 57.Kc5,Txg4;
giver. 1-0.

nf

artiet ovenfor:

old for Århus Nordre i vistnok 1965 på første-
Haderslev. Deres førstebræt var netop Vagn

ndnu. Vi spillede denne holdkamp i en af
en, og vi sad op ad et af vinduerne. Vagn havde
dragevarianten), hvor hvid angreb vildt på
fter 13-14 træk ser Vagn Jacobsen smilende på mig
det her. Men jeg blev blæst ud af banen!
resultat, men formentlig vandt Nordre.

da en af de andre Nordre-spillere bagefter fortalte,
den nykårede sønderjyske mester.

nf
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Løberslutspil indleveret af Erik Damholt

XABCDEFGHY
8k+-+-+-+(
7+-+-vL-+-'
6PmK-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

Stillingen er remis, der findes 2 udtryk
for dette tema. Forkert tårn eller forkert
farvede løber. Hvid kan ikke drive sort
konge ud fra a8. 1.Lc5 Kb8 2.Kc6 Ka8!
Bliv i hjørnet! 3.Kb6 Kb8 4.Ld6+ Ka8
remis.

XABCDEFGHY
8-+-vl-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+K+k+-%
4-zP-+-+-+$
3+-vL-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1...Kf4! [ 1...Kg4? 2.b5 Kf3 3.Le5 Ke3
4.Kc6 Kd3 5.Lc7! vinder.] 2.Ld4 Kf3!
3.b5 Ke2 4.Kc6 Kd3 5.Lb6 Lf6 6.Lc7
Ld4! 7.Ld6 [ 7.Kd5 Lc3! ( 7...Le3?
8.Ld6! Lb6 9.Kc6 La5 10.Lc7!) 8.b6 La5
remis.] 7...Kc4 remis.

XABCDEFGHY
8-+k+-+-+(
7+p+-+-+-'
6-zP-mK-+-+&
5+-+L+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1.Lc6 Kb8! [ ikke 1...bxc6?? 2.Kxc6
Kb8 3.b7 Ka7 4.Kc7 Ka6 5.b8D Ka5
6.Db3 Ka6 7.Db6# mat.] 2.Kd7 bxc6
3.Kxc6 Kc8 4.b7+ Kb8 remis.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-vl-mk-+&
5+-+-+-zp-%
4-+-+-+-zp$
3+-+-+-+-#
2-+-+-vLK+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1.Lxh4! gxh4 remis.[ 1...Kf5 2.Lxg5!
Kxg5 remis.]
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Dødsfald

Martin Christiansen

Martin døde den 19. november 2008. 86 år gammel.
Han efterlod sig tre børn, Karin, Johannes og Niels.

Martin har været medlem af Tønder Skakklub fra 1971 og til sin død.
Skak var en af hans fritidsinteresser, som han gik op i med liv og sjæl.

Han underviste i skak på sin arbejdsplads på B og W her i Tønder.
Det var naturen, der var Martins et og alt, og fiskeri og jagt var en del af hans

hobby.
Bag efter kunne han fortælle så levende om alt hvad han havde oplevet på turen.

Han var en livsnyder. En person som forstod at nyde livet og de gode ting i
tilværelsen. På dansegulvet var han en rigtig "Balløve", som var med i hver dans.

De sidste seks år var Martin ramt af en blodprop i hjernen og var lam i venstre side.
Selvom han sad i kørestol bevarede han sit gode humør til det sidste.

Æret være Martin Christiansens minde.

Jens Ole Olesen

torsdag 26. marts 19.45: Tønder GrandPrix8. Tilmelding senest 19.30.

mandag 30. marts Klubturneringen 6. runde

mandag 6. april
19.15-20.00: Teori: Derefter: Hængepartier i klubturneringen,
hyggeskak for de øvrige.

tirsdag 7. april Tønder Skakskole genoptager undervisningen.

mandag 13. april Ingen skak i klublokalet (påske)

søndag 19. april
Sønderjysk pokalturnering med 4-mands hold forventes spillet
i Tønder fra kl. 9.00.

mandag 20. april Klubturneringen 7. runde

lørdag 25. april SGP-7 i Gråsten/Sønderborg

mandag 27. april 19.45: Tønder GrandPrix9. Tilmelding senest 19.30.

mandag 4. maj G e n e r a l f o r s a m l i n g kl. 19. 30

mandag 11. maj
19.45: Tønder GrandPrix10. Tilmelding senest 19.30.
Sæsonafslutning.
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Skakkalenderen.
mandag 12. jan. 19.30: Teoriaften med Jens Chr. Lund.

torsdag 15. jan 19.45: Tønder GrandPrix5. Tilmelding senest 19.30.

søndag 18. jan Sønderjysk EMT begynder i Haderslev. Tilmelding senest 11/1

mandag 19. jan. Holdkamp i B-rækken: Tønder 3 - Haderslev 3

tirsdag 20. jan. Holdkamp i A-rækken: Alssund 2 - Tønder 2

søndag 25. jan. Holdkamp i Mesterrækken: Tønder - Åbenrå

mandag 26. jan. Klubturneringen 1. runde. Tilmelding senest 20. jan.

lørdag 31. jan. SGP-5 i Ribe kl. 09.30

søndag 1. febr. Sønderjysk EMT i Haderslev med 3. og 4. runde.

mandag 2. febr. Klubturneringen 2. runde

mandag 9. febr. 19.45: Tønder GrandPrix6. Tilmelding senest 19.30.

søndag 15. febr. Sønderjysk EMT i Haderslev med 5. og 6. runde.

mandag 16. febr. Holdkamp i A-rækken: Tønder 2 - Vejen

torsdag 19. febr. Holdkamp i B-rækken: Oversø Frørup - Tønder 3

mandag 23. febr. 19.15-20.00: Teori. Derefter: Klubturneringen 3. runde

torsdag 26. febr. 19.45: Tønder GrandPrix7. Tilmelding senest 19.30.

lørdag 28. febr. Sønderjysk EMT afsluttes i Haderslev med 7.runde.

mandag 2. marts Holdkamp i B-rækken: Tønder 3 - Vojens

tirsdag 3. marts Holdkamp i A-rækken: Tønder 2 - Åbenrå 2 (Løgumkloster.)

søndag 8. marts
Holdkamp i Mesterrækken: Haderslev 2 - Tønder
(Sønderborg)

mandag 9. marts Klubturneringen 4. runde

lørdag 14. marts
Holdkampe i D-rækken for Tønder Skakskole. Haderslev
09.30.

mandag 16. marts
Holdkamp i A-rækken: Bov 2 - Tønder 2
For de øvrige: Klubturneringen 5. runde

lørdag 21. marts SGP-6 i Haderslev kl. 09.30

mandag 23. marts
19.15-20.00: Teori. Derefter: Hængepartier i klubturneringen,
hyggeskak for de øvrige.

Fortsættes på omslagets inderside


