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Midtvejs i  2016-17…. 

Tønder Byturnering 2016 er afslu�et nu.  Helge Andersen har snuppet 

bymester�tlen de seneste 5 år, men i år blev det Chris�an Karstensen med 6 
points foran Eivind Palm med 4½. Basisrækken vandtes lige så sikkert af Mar�n 

Lorenzen med 6 points. Nærmeste konkurrent var Løgumklosterspilleren Scot W 

Jensen med 5 points.  

Alle resultater og sluts�llingen kan findes via vor hjemmeside. 

Grenzturneringen 2016-17 er godt i gang. Der er på nuværende �ds-

punkt spillet 2 af de i alt 9 runder.  Der er 16 deltagere fordelt på 2 jævnbyrdige 
8-mands grupper, hvor der skal spilles 7 runder og here/er  to runder på tværs  
for at finde samlede placeringer. 

Fra Tønder Skakklub er der denne gang kun 2 deltagere, det hid�l laveste antal. 
Eivind Palm og Niels Falsig er i hver sin gruppe, og begge har fået en fornu/ig 
start med henholdsvis 2 og 1½ points. 

Der skal spilles en runde mere før jul.  

Alle par�er kan findes her: DSU > Turneringer > Aktuelle turn > 7 Grenz > Par�er. 

Holdturneringen 2016-17 begyndte med første runde for et par uger 
siden. Førsteholdet fik en flyvende start i Mesterrække-1 med en sejr på 6½-1½ 
over et reservespækket Esbjerg-hold. Andetholdet spillede 2-2 i Gråsten. Næste 
runde bliver betydeligt sværere for begge hold. Følg med på hjemme-siden. 

Kommunemesterskabet i skoleskak for 3. og 4. klasse blev 

afviklet i oktober i Tønder-hallerne med Dansk Skole Skak og Tønder Kommune 
som primus motor. 434 �lmeldte elever havde en sjov dag. Skærbæk Distrikts-
skole vandt.   

Vi fik lejlighed �l at lave en opfølgning  5. nov, hvor alle de, der havde scoret 
maximum blev inviteret �l et stævne. 18 elever deltog, og nu kunne de selv-
sagt ikke score maximum længere.  Vinderne i de to klasser fik direkte adgang 
�l at være med ved DM i skoleskak sidst i november. Det blev Magnus Thors-
lund fra Skærbæk i 4. kl. og Patrick Wissing fra Løgumkloster i 3. klasse. 

Mere om de�e og nogle billeder kan ses på vor hjemmeside.  

… fortsæ#er på side 5 
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… … fortsæ#else fra side 3 

Vi laver et lignende stævne den 26. marts og forsøger at få deltagere også fra 
andre skoleklasser.  

TønderGrandPrix  takker af for denne gang den 2. januar.. 

GrenzGrandPrix  begynder med en afdeling i december e/erfulgt af 6 me-

re hen gennem foråret. Der spilles med handicap på �den, og hver  afdeling er 
en turnering i sig selv med præmie �l de 2-3 bedste, -  men de 4 bedste resulta-
ter tæller ved den endelige opgørelse �l sidst med pæne præmier i 3 ra�ng-
grupper.  3 af de 7 afdelinger placeres i Tønder.  

Det er uforpligtende skak og plejer at være vældig hyggeligt. 

Tønder Skakskole  har for �den 5 deltagere. Der må�e gerne komme flere. 

Kender du skakinteresserede børn så giv dem et praj. 

Klubturneringen  begynder med første runde den 6. februar.  Det blev be-

slu�et på sidste generalforsamling, at vi går �lbage �l normal spille�d, dvs 2 
�mer �l de første 40 træk og 15 min �l resten.   

Turneringen bliver ikke koordineret, så vi holder lave indskud: 50kr juniorer og 
100kr for alle andre. 

Tilmelding skal ske senest den 30. januar. 

Pokalturneringen   starter den 9. jaunar. Tilmelding sker ved fremmøde 

senest kl. 19.10, og par�erne kan så gå i gang ca 19.15, e/er at  lodtrækningen 
er overstået.   Betænknings�den er 2 �mer i alt. Deltagelse er gra�s.               -nf 

Sakset fra JydskeVestkysten 
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Af Helge Andersen 

 

I Skaknyt 156 e/erlyser Niels et par�, 

hvor Lund lavede et fantas�sk dro-

ningeoffer. 

 

Par�et blev bragt første gang i 

Skaknyt 64 fra oktober 1993. Den-

gang var det et klip fra Jyllandspo-

stens skakspalte, hvor Curt Hansen 

havde lavet noterne. 

 

Par�et og specielt et træk er fanta-

s�sk, så det kan godt tåle en genta-

gelse. Denne gang bringes det med 

Jens Chris�an Lunds egene noter. 

 

(283) Kramer,S - Lund,J [E99] 

Byturnering, 09.09.1993 

 

1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.c4 d6 4.Sc3 Sf6 

5.Sf3 0–0 6.Le2 e5 7.0–0 Sc6 8.d5 

Se7 9.Se1 Sd7 10.Sd3 f5 11.f3 Sf6 

12.Le3?! Svend Erik blander her to 

varianter sammen. I den spillede ho-

vedvariant hører løberen hjemme på 

d2. 12...f4 13.Lf2 g5 14.g4 h5 15.h3 

Sg6 16.b4 Tf7 17.c5 Lf8 18.Tc1 hxg4 

19.hxg4 Sh4 20.cxd6 cxd6  

 

 

 

21.Lxh4?! Det er forståeligt, at hvid 

skaffer sig af med den påtrængende 

springer, da sort får en svag bonde 

på h4, som hvids konge kan gemme 

sig foran og måske senere erobre. I 

det følgende kommer hvid dog �l at 

savne den sorGeltede løber. 

21...gxh4 22.Kh2 Sh7 23.Sf2 h3 Et 

posi�onelt bondeoffer, hvor ideen er, 

at trænge ind på de svage sorte felter 

omkring den sorte konge. 24.Kxh3 

Tilsyneladende ånder alt nu fred og 

idyl. Hvid planlægger Th1 med spil i h

-linjen. Det følgende træk kom som 

en bombe.  

 

 

Lunds dronningeoffer 
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24...Dh4+!! Et rent dronningeoffer, 

som ses meget sjældent i skakkredse. 

Offeret må modtages, da hvid ellers 

hur�gt går mat i h-linjen. 25.Kxh4 

Sg5 Hovedideen med offeret. Hvids 

konge bringes i Iendeland, hvorfra 

den ikke kan undslippe. 26.Da4 Der 

er intet forsvar mod det følgende. 

26...Th7+ 27.Kxg5 Le7+ 28.Kg6 Tg7+ 

29.Kh6 

 Lf5 30.gxf5 Kf7 0–1 

Den nye bymester  
Christian Karstensen  

og vinderen af basisrækken,  
Martin Lorenzen.  
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I de�e års sommerskak blev 
der, som ved de foregående år 
spillet både ude og inde i som-
merkakken i Højer.  

Her er det Hans V Hansen mod 
Adis Heremic. 
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Om alder og skakformåen 

Udviklingen har jo været sådan, at vi i Tønder Skakklub lige nu har et meget 
højt aldersgennemsnit.  Den ældste, rekordindehaveren  Kaj Elkjær Larsen, 
sagde fornyelig,  at de�e års byturnering nok var hans sidste, fordi det kræver 
meget at spille på de�e niveau, og at han er træt dagen e/er.  

Men er det ikke herligt, at skak er alders-uaJængigt? Man bliver ganske vist 
svagere i høj alder, men man kan stadig nyde spillets skønhed og drama�k-
ken. 

Burkard Forbrich har �l de�e emne skrevet:  

Wilhelm Steinitz lebte von 1836 bis 1900 und war Schachweltmeister von 
1886 bis 1894. Im Seniorenalter sagte er einmal.: 

"Obwohl ich alt bin, darf mir niemand den Finger in den Mund stecken;  

sonst beiße ich." 

-nf 

Allersidste kamp i årets byturnering. Alle andre er færdige, men Jens P. Jen-
sen kæmper for at få en delt andenplads i basisrækken. Scot W Jensen og 
Edlef Bucka-Lassen fra basisrækken følger opgøret, men Nis H Madsen vin-
der.  
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Skakkalenderen 

Der spilles skoleskak  mandage kl. 18.00-18.50 på Tønder Gymnasium i nordfløjens 
kælder, dog ikke i skolernes ferier. Sæsonen begyndte i september og slu�er mandag 
den 24. april.  

mandag 28. nov Teori.  Og hyggeskak. 

�rsdag 29. nov. Grenzturneringen 3. runde kl. 19.15 i Leck. 

mandag   5. dec Tønder Skakklubs lynmesterskab 2016 kl 19.30. Tilmel-
ding ved fremmøde senest 19.20. 

�rsdag   6. dec. GrenzGrandPrix1 kl. 19.20 i Leck. Tilmelding ved fremmøde 
senest kl. 19.15. 

søndag 11. dec. Holdkamp i Mester 1:   Tønder – Evans3 

mandag 12. dec. Holdkamp i B-rækken:  Tønder 2 – Oversø Frørup 

mandag 19. dec. Julefrokost kl. 18. Tilmelding �l Jens Carl Pedersen senest 
fredag den 12. dec 

�rsdag 20. dec. Grenzturneringen 4. runde kl. 19.15 i Løgumkloster. 

mandag 26. dec. Ingen skak i klublokalet. 

onsdag 28. dec. SGP-4 spilles i Vojens 

mandag   2. januar TønderGrandPrix: 3. og sidste afdeling fulgt af præmie-
overrækkelse. Tilmelding ved fremmøde senest kl 19.20. 

mandag   9. jan. GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder. Tilmelding ved fremmø-
de senest 19.10. 

søndag 15. jan. Holdkamp i M-rækken: Varde -Tønder 

mandag 16. jan. Holdkamp i B-rækken:  Tønder 2 – Oversø Frørup 

Hyggeskak for de øvrige. 

mandag 23. jan Pokalturneringen 1. runde. Tilmelding ved fremmøde in-
den 19.15, hvor der trækkes lod. Deltagelse er gra�s. 

�rsdag 24. jan. Grenzturneringen 5. runde kl. 19.00 i Leck 

søndag 29. jan. Holdkamp i M-rækken: Alssund - Tønder 

mandag 30. jan Holdkamp i B-rækken:  Bov 3 – Tønder 2 

mandag   6. febr. Klubturneringen 1. runde 

�rsdag   7. febr. GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Flensborg. Tilmelding ved frem-
møde senest 19.10. 

mandag 13. febr. Generalforsamling kl. 19.30.  Dere/er teori og hyggeskak. 

mandag 20. febr. Klubturneringen 2. runde 
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Skakkalenderen 

�rsdag 21. febr. Grenzturneringen 6. runde kl. 19.00 i Øster Højst 

søndag 26. febr Holdkamp i M-rækken:  Ribe - Tønder 

mandag 27. febr Klubturneringen 3. runde 

torsdag   2. marts Holdkamp i B-rækken:  Oversø Frørup – Tønder 2 

lørdag   4. marts Lecker Frühling, skoleskakstævne i Leck kl. 11. 

mandag   6. marts GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder. Tilmelding ved fremmøde 
senest 19.10. 

søndag 12. marts Holdkamp i M-rækken:  Horsens – Tønder (spilles i Vejle). 

mandag 13. marts Klubturneringen 4. runde 

mandag 20.marts Pokalturneringen 2. runde. Hyggeskak og hængepar�er for 
de øvrige. 

�rsdag 21.marts Grenzturneringen 7. runde kl. 19.00 i Flensborg 

lørdag 25. marts SkakUdenGrænser, et skoleskakstævne i Tønder fra kl. 09.30. 

mandag 27.marts Klubturneringen 5. runde 

�rsdag 28. marts GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck. Tilmelding ved fremmøde 
senest 19.10. 

mandag   3. april Teori kl. 19.15-2100, dere/er hyggeskak. Hængepar�er i klub-
turnering og pokalturnering 

�rsdag   4. april Løgumkloster Byturnering starter med første runde. De føl-
gende 4 runder spilles 18/4, 9/5, 23/5 og 30/5. Tilmelding �l 
Vagn Lauritzen på 74744303. 

mandag 10. april Klubturneringen 6. runde 

�rsdag 11. april Påskelyn i Løgumkloster kl. 19. Tilmelding �l Vagn Lauritzen på 
74744303 senest 10. marts. 

mandag 17. april Ingen skak i klublokalet. 

mandag 24. april Klubturneringen 7. runde 

�rsdag 25. april Grenzturneringen 8. runde kl. 19.00 i Leck 

mandag   1. maj GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder. Tilmelding ved fremmøde 
senest 19.10. 

mandag   8. maj Pokalturneringen. Finale.—For de øvrige: Teori og hyggeskak 

mandag 15. maj Grenzturneringen 9. runde kl. 19.00 i Tønder. 

mandag 22. maj Teori kl. 19.15-2100, dere/er hyggeskak 

mandag 29. maj Teori kl. 19.15-2100, dere/er hyggeskak og oprydning. 

�rsdag   6. juni GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Flensborg. Tilmelding ved fremmø-
de senest 19.10. 

…… Sommerpause  med forventet placering af 3 gange sommerskak. 



12 



13 

Generalforsamling i Tønder Skakklub 

mandag den 13. febr. 2017 kl. 19.30 

Der indkaldes hermed �l ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub. Dato-
en er fly�et i henhold �l beslutningen lige før jul.— Stedet er vort spillelokale 
på Tønder Gymnasium. 

  Dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning 
 3. Kassererens beretning 
 4. Fastsæ�else af kon�ngent samt kørsels�lskud  
  og turneringsindskud 
 5. Indkomne forslag 
  - skri�ligt �l formanden senest den 8. febr. 
 6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor 
 7. Tønder Skakskole 
 8. Turneringer  og  ak�viteter 
 9. Skaknyt og hjemmesiden 
 10. Eventuelt 
    Bestyrelsen 

 

Bemærkninger �l dagsordenen: 

Ad 4:   Bestyrelsen foreslår, at kon�ngentet fremover bliver: 0-14 år: 400kr, 15-20 
år 500, øvrige 700kr, dvs uændret for de unge med en s�gning på 100 kr 
årligt for de voksne. 

 Kørsels�lskud: Uændret som beslu�et sidste år. 

Ad 5.: Forslag, der ikke ligger inden for dagsordenens punkter, og som ønskes �l 
afstemning, skal afleveres skri/ligt (gerne via mail) �l formanden senest 
den 8.. februar. 

Ad 7: Vi har varslet et skoleskakstævne lørdag den 26. marts. Kan vi ofre pæne 
præmier? 

Ad 9:: Kommentarer og ændringsforslag �l vor nye hjemmeside er velkomne og 
kan diskuteres her.. 
 

Vi håber på god �lslutning �l arrangementet. Vi vil gerne have mange input. 

— nf 
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Marcus Thorslund, Skærbæk 
Distriktsskole, og Patrick Wissing, 
Løgumkloster Distriktsskole, har 
netop kvalificeret sig til DM i skole-
skak i henholdsvis 4. og 3. klasse.   

Torben Frederiksen  
underviser i skakskolen. 

Der var gang i den i Tønder-
hallerne. 434 tilmeldt til sko-
leskak i 3. og 4. klasse.  
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Neues/Altes(?) von Fisherman’s friend 

 

Als ich vor einiger Zeit beim Vereinsabend einiges über Bobby Fischer erzählt 

und dabei seine Par�e gegen Benkö (USA-Championship 1963/64) vorgestellt 

ha�e, wurde ich bei nächster Gelegenheit dort von einem Schachfreund mit 

„Ah, Fisherman’s friend“ begrüßt – ein ganz seltenes Kompliment!  

Nun, 1964 unternahm Fischer eine große Simultantournee durch die USA. 

Hierüber gibt es ein Buch, das eine wahre Fundgrube – auch betreffend seine 

Person -  für Fischerfans ist: „A Legend on the Road“. Wie früher Aljechin 

nutzte er die Gelegenheit, um diverse Eröffnungen zu testen. Zum Beispiel 

findet man etliche Par�en, die er mit dem Königsgambit, dem Evansgambit 

und dem Zweispringerspiel eröffnete – und, was Anlaß für diesen Beitrag gab, 

eine spezielle Variante des Caro-Kann. In seinen „My 60 memorable games“ 

schreibt er in den Anmerkungen zu Nr.49 unter anderem: „Auf meiner 

Tournee 1964 experimen�erte ich mit dem verrückten 5.Sc5!?“ und schätzte 

es als etwas, „um die Monotonie zu unterbrechen“.  

Ich wählte 1967 diese Variante beim schleswig-holsteinischen Kandidaten-

turnier in Meldorf gegen Wolfgang Ipsen, mit dem ich dann etliche Jahre 

später bis heute zusammen für den MTV Leck in diversen Mannscha/en an-

getreten bin, seit einiger Zeit auch schon bei den Senioren. 

Forbrich (Lübecker SV) – Ipsen (Flensburger SK) 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Sc3 de 4.Se4 Lf5  5.Sc5!? 

5. ,,, e5  

„So konterten die meisten  meiner Gegner“ 

– Fischer, so dass  wir unter uns Amateuren 

wohl  ebenfalls hauptsächlich mit dieser  

auch von Wolfgang gewählten Fortsetzung 

zu rechnen hä�en. 

Einige antworteten: 
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5.  b6 6.Sa6 Sa6 7.La6 Dd5!“– Fischer.  Er gibt aber weder eine Par�e mit  7. … 

Dd5 noch  eine weitere Zugfolge  an , so daß offen bleibt, was Weiß am besten 

antworten soll,  evtl. 8.Kf1, aber auf keinen Fall 8.Df3?? Le4. -+ Fischer-

deGruchy verlief weiter mit 7. … Dc7 8.Df3 b5, seine Par�e gegen Mobley mit 6. 

… e6 7.Lf4 Ld6 8.Df3 Se7 (besser wohl 8. … Lf4 9.Df4 Sa6 La6). 

Wieder andere spielten 5. … Dc7 6.Ld3 Ld3 7.Sd3 e6. Weiß hat mehr Raum, 

doch wird nur die Erfahrung lehren, ob er einen Vorteil hat. Der Springer auf d3 

verhindert allerdings die normalen Befreiungsmanöver c5 und/oder e5“ – Fi-

scher. Das Buch enthält seine Par�en gegen Moffit und Wes�ng mit 5. … Dc7.. 

Sanders spielte gegen Fischer 5. … e6 und gewann sogar nach einem schweren 

Fehler von Bobby. Eine weitere Möglichkeit ist 5. … Db6. 

6.Sb7 Dd4 (6. … Db6 7.Sc5 Lc5 8.dc  Dc5 9.c3 Fischer-Petrosian, Bled 1961, 5-

Minuten-Blitz: “Weiß steht besser”-Fischer) 

7.Dd4 ed 8.Sf3….  (8.Ld3 „mit besserem Endspiel“ – Fischer; s. Fischer-Man�a 

simultan)      

8. …..Lc8 (… und nicht Lc2 wie in Godena-Maccagno, Genua 2004) 

9.Sa5 Lb4 10.Ld2 Ld2 11.Kd2 c5  12. Lb5 … 

12. … Ld7 (12. … Kd8 13.Se5 Sh6 14.Lc4 +-) 

13.The1 Se7 (13. … Kf8 14.Lc4 Sc6 15.Sb7+-) 

14.Lc4 … (Besser 14.Ld7 Kd7 15.Se5 Kc7 16.Sf7) 

14. … Sbc6 15.Sb7 0-0 16.Sc5 Lg4 17.Se5 Se5 18.Te5 Sc6 19.Tg5 Lc8 20.Ld5 und 

nach 31.Zügen ha�e ich dann einen sehr wich�gen Punkt auf dem Weg zum 

Aufs�eg in die Meisterklasse 1968. 

Wie immer: Gode fornoejelse!  

Und wer sich das Ganze näher ansehen will, kann ja einmal die Par�en des itali-

enischen Großmeisters Michele Godena (Elo 2500 plus) unter 365chess.com 

nachschlagen, der dort mit 16 Par�en aus den Jahren 1998-2010 mit 5.Sc5 ver-

treten ist. 

Burkard Forbrich     
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Tilbageblik………….…..       
på gamle Skaknyt og �den dengang 

 Skaknyt 57 udkom i januar, fordi 56-udgaven havde været forsinket. Der var 28 
sider med masser af stof. 

Tønder Byturnering 1991 var afslu�et med 38 deltagere fordelt på 3 klasser. 
I Mesterskabsklassen løb Jesper Lauridsen lige igennem og scorede maximum 7 
points, hvilket gav både en bymester�tel og en god ra�nggevinst �l hans 2077. 
Uffe Leisner blev no 2 med 5 points foran Arne Ma�hiesen md 4½ og Mar�n 
Ma�hiesen med 4 points. I sandhed en sejr for ungdommen med tydelig di-
stance �l de ”ældre”: Lund, Kaj Elkjær, Niels Falsig, Løwenholdt osv. Basis-1 blev 
vundet af Jens Carl Pedersen med 6 points foran Peter Jepsen og Jørn Lassen, 
begge med 4½  points. 

Basis fik også en klar vinder i form af Baltser Andersen, Løgumkloster, med ma-
ximum 7 points, foran Bo Falsig, Flemming Lorenzen og Johs Christensen, alle 
med 5 points.  

Holdturneringen 1991-92 var godt i gang. Førstehloldet i 3. div havde  lagt sig 
på førstepladsen e/er resultaterne: Læseforeningen 2 – Tønder 2½1-5½, Tøn-
der Erritsø 5-3 og Tønder-SydøsGyn 5½-2½. Holdtruppen så sådan ud: Jesper M 
Lauridsen, Jens Chr. Lund, John Nielson, Uffe Leisner, Egon Laugesen, Arne 
Ma�hiesen, Mar�n Ma�hiesen, Johnny Harboe og Rene Ratchke.  

Andetholdet i mesterrækken lagde ud med at tabe 6-2 i Bov, men vandt der-
e/er 43½-3½ over Åbenrå½ og 5-3 over Vojens1.Holdops�llingen: Asger Ole-

sen, Kaj Elkjær Larsen, Niels Falsig, Jørn Lassen, Jørgen Lehmann Poulsen, Knud 
Løvenholdt, Gunnar Knudsen og Niels Chr Nielsen. 

Tredjeholdet i A-rækken  havde Jens Carl Pedersen på førstebræ�et, og med 
2½ points i de første 3 kampe bidrog han �l at holdet var i spidsen for A-rækken 
Også Gonde Hansen, og  Nis P. Jollmann  var med her. 

Fjerdeholdet i B-rækken og femte- og sjeMeholdene i C-rækken, alle med 5 
spillere, heriblandt mange unge.Sje�eholdet havde en gennemsnitsalder mel-
lem 12 og 13 år. Succesraten var ikke høj her – endnu! 

Uffe Leisner blev lynmester e/er en hård a/en med 16 deltagere, der spillede 
i to grupper med e/erfølgende finalespil. Jens Chr. Lund og Leif Bregnedal blev 
no. 2 og 3.   

Skaknyt  57    
jan       1992 
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Skoleskak-forsøg:  Man havde forsøgsvis inviteret �l et skoleskakstævne for ele-
ver på skolerne i Løgumkloster, Skærbæk, Bylderup og de to store skoler i Tøn-
der. 23 elever tog mod �lbuddet. 

Gruppen for 5.-8, klasse blev vundet af Peter Elkjær Larsen og Kim Czepluch fra 
Løgumkloster foran Hans Pedersen fra Bylderup. 

Gruppen 1.-5. klasse vandtes af Kasper Nissen fra Bylderup foran Benny Hansen 
fra Tønder. 

Det er værd at bemærke, at alle de 5 nævnte senere dukkeede op i skak-
klubberne i Tønder og Løgumkloster, og at flere af dem stadig er ak�ve, om 
end andre steder i landet. 

Uffe Leisner stod for ini�a�vet. 

DM i skoleskak havde det år deltagelse af 3 spillere fra Tønder: Jesper M Lau-
ridsen, Mar�n Ma�hiesen og Arne Ma�hiesen. Ingen af dem havde dog den 
helt store succes. 

Peter Heine Nielsen havde sagt ja �l et simultanarrangement i Tønder senere 
i januar. Peter Heine var dengang et ungt talent med IM-�tel og HF-studerende  
i Århus.  I dag er han en stærk stormester og anerkendt som sekundanten for  
verdensmesteren Magnus Carlsen.  

ParPer:  Skaknyt 57  indeholdt flere gode par�er, bl.a. et hvor Jesper M Laurid-
sen med sort besejrer FM Graham Burgess i en holdkamp for Tønder, og et 
hvor Kaj Elkjær Larsen demonstrerer hvordan man vinder med kongegambit..  

-nf 

 

Sommerskak 2016 hos Rolf 
Zömbick i Højer.  

 

På venstresiden ses Kaj 
Elkjær Larsen, Rolf Zömbick 
og Hans V Hansen.  

Højresiden: Chris�an Kar-
stensen, Jens Carl Pedersen 
og Edlef Bucka Lassen. 
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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. 19:30 

Tønder Skakklubs Skoleskak: 

Tønder Gymnasium 
Nordfløjens kælder 

Mandage kl. 18:00 – 18:45 
(dog ikke i skoleferierne) 

  

Medlemskab 

Kontingentet dækker medlemskab af 
Tønder Skakklub og Dansk Skak Uni-
on. Som medlem modtager man ud 
over klubbladet Unionens blad Skak-
bladet, der udkommer 8-9 gange år-
ligt. 
 

Kontingent 

Det årlige kontingent udgør: 

–   0 - 14 år   kr. 400,- 
– 15 - 20 år   kr. 500,- 
– 21 +     år   kr. 600,- 
 

Tønder Skakklubs hjemmeside:    http://toenderskakklub.dk 
 

T Ø N D E R   S K A K K L U B  

Bestyrelsen 

  Formand 

  Kasserer 

  Juniorleder 

  Suppleant 

  Revisor 

 

 

Niels Falsig  

Jens Carl Pedersen  

Christian Karstensen  

Micha Pudlo 

Nis. P. Jollmann 

 

 

5346 7225  

7472 3216  

4017 9757  

 

 

 

 

 


