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Årsberetning 2017 

 
Det er nye tider med generalforsamlingen på den her tid af året. Vi er jo kun godt midt i sæsonen, så 

meget er endnu uafklaret.   

Skal man søge en slags sammendrag af livet i klubben, så lad følgende være et bud:  Der er liv, og 

der er lyspunkter – men der er også brug for dem! 

 

Igen i år vil jeg udelade mange detaljer og henvise til hjemmesiden på www.toenderskakklub.dk  

 

Over til beretningen, hvor vi først ser på det rent sportslige: 

  

Interne aktiviteter 
Lokale turneringer: Igen i det forløbne år har vi haft haft mange og varierede tilbud til vore medlemmer.  

Opbakningen har som sædvanligt været svingende, men fornuftig. Bymesterskabet blev vundet af Christian 

Karstensen i sikker stil. Lige så sikkert blev basisrækken vundet af  Martin Lorenzen. Begge scorede 6 points 

af 7 mulige.   Klubturneringen er kun lige begyndt, men ser spændende ud med helt nye deltagere.  

Pokalturneringen er også lige startet, og vi står over for kvartfinalerne. Sidste år efter generalforsamlingen 

vandt Eivind Palm (igen) denne turnering.  Lynmesterskabet blev vundet af Christian Karstensen efter 

omkamp med Helge Andersen. Vor TønderGrandPrix  afgik ved døden den 2. januar efter beslutning sidste 

år. Den sidste vinder blev Adis Heremic et mulehår foran Helge Andersen. Samarbejdsaktiviteterne 

Grenzturnering og GrenzGrandPrix omtales senere. 

 

Træningsaftenerne:   Der har kun været et par stykker i år med Helge Andersen og Kaj Elkjær Larsen som 

bidragsydere, men der er da indimellem også blevet analyseret partier i lokalet her. . 

 

Eksterne aktiviteter 

Holdturneringen:  For anden sæson i træk er vort førstehold uden for divisionsturneringen. Vi skal langt 

tilbage for at finde en lignende situation, men vi må så erkende at vi ikke er bedre i øjeblikket.  Sidste år blev 

det til en midterplacering i Mesterrække-1, og i denne sæson tegner det til, at vi skal passe på med ikke at 

rykke ned i  Mesterrække-2. Vi har også været usædvanligt hårdt ramt af afbud i denne sæson..  

Andetholdet har kørt stabilt i år og ligger lige nu til at vinde sin B-række. De skal dog lige gøre det færdigt 

ved at vinde i Oversø-Frørup om et par uger.. 

Skoleskakholdet kom ikke i gang, desværre, fordi der i sydjysk skak ikke var tilmeldt hold nok.    
 

Pokalturneringen for hold  er ikke spillet endnu. Efter at Tønder trak sig som arrangør, har vor interesse vist 

været mindre. Sidste sæson deltog vi i Vojens med et enkelt hold, der sluttede midt i rækken. Mon ikke vi kan 

stille et hold eller to denne gang, når arrangør og tidspunkt er kendt.  

 

SydGrandPrix synes på vej ud af vor bevisthed. Vi har været oppe på at have 11 medlemmer med, men nu 

kniber det. Kun Eivind Palm har deltaget i denne sæson – og kun i et par afdelinger.  

 

Eksterne turneringer i øvrigt.  Lysten til at spille andre steder end her og møde nye ansigter bliver 

nok delvist dækket gennem samarbejdet med Leck og Løgumkloster, men der er da  lidt at berette om i 

kronologisk rækkefølge siden sidst: . Niels Falsig vandt Påskelyn i Løgumkloster.   Christian Karstensen   var 

med i en stærk mestergruppe ved   DM i Svendborg men uden at imponere. Han var også kort tid seneere 

med i Sondex Cup i Kolding hvor det blev til de forventede 3½ points. Hele 4 af os deltog en dag ved 

Gråstens Terasseskak i sommers, og Christian Karstensen og Eivind Palm tog de to øverste pladser. .  

Lecker Adventsblitz  havde deltagelse af 4 medlemmer, hvor Erik Damholdt flot blev no 2 og   Christian 

Karstensen  no 6 blandt de 15 lyn-hajer I hele denne uge spiller Edlef Bucka-Lassen og Eivind Palm med i 

VeteranDM i Løgumkloster. Der er fri adgang for tilskuere. 

   

http://www.toenderskakklub.dk/


 

Lad os så kigge på det opbyggelige og organisatoriske: 

 

Skoleskak 

Vi har ikke været på Grundskolen siden sommerferien og vi var ikke med til Skolernes Skakdag i fredags. Det 

ser ud til at skolerne kan klare det selv nu.  

Dansk Skoleskak arrangerede påny i efteråret kommunemesterskabet for skolerne med  440 deltagere i 

Tønderhallerne. Det var igen en god oplevelse og meget professionelt udført. Vi fulgte op med et stævne her 

hos os for alle dem, der havde scoret maximum. 18 deltagere havde en god lørdag, som viste, at Skærbæk 

eleverne for tiden er de dygtigste i 3. og 4. årgang. Vi lovede dem at lave et nyt stævne, Vesteregnens 

skoleskakmesterskaber (eller Skak uden grænser) her den 25. marts, hvor vi så åbner op for flere årgange.  

Vor egen skakskole om  mandagen kører lige nu på lidt lavt blus med 5 deltagere. Torben Frederiksen har 

overtaget underevisningen efter Christian. Tak til Torben! Vi håber, at stævnerne vil give flere deltagere. 

Adis Heremic vandt pokal sidste forår som bedste U16 ved Lecker Frühling. Ana og Arturo fra skakskolen 

var også med og gjorde det fint. Om ca 3 uger kommer en ny udgave af Lecker Frühling.  

  

Klubbens liv og tilstand i øvrigt 
Medlemstallet  ligger ret fast i disse år, men fortsat  i et relativt lavt leje og med en skræmmende aldersprofil. 

Vi bør alle gøre noget for at få det tal højere op.  Vi var dobbelt så mange for 15 år siden…… 

Økonomien  er lidt klemt lige nu, fordi vi ikke har hævet vort kontingent i takt med DSU og fordi vi har haft 

store udgifter (og meget besvær) med at flytte hjemmesiden over på et nyt web-hotel. En fordel ved skiftet er 

en pænere hjemmeside – og en anden er, at den nu er gjort uafhængig af formanden. 

Mere om økonomien fra kassereren om lidt. -  Tak til vore annoncører og sponsorer.  

Fremmødet  i klubben varierer, men der er som hovedregel fornuftig opbakning til aktiviteterne, selv om vi 

dog har haft problemer med at få især klubbens førstehold fuldt bemandet.  

Kommunikationslinierne, vor hjemmeside og klubbladet, bliver fortsat både plejet og brugt.  

Klubben fungerer !  Der er mange, som har bidraget til, at den gør det. Tak til dem alle ! 

 

Samarbejdet med Leck og Løgumkloster 
Dette samarbejde kører rimeligt fint og foregår på 4 fronter.: 

Skoleskakstævner  på den danske skole i Leck og her. 

Grenzturneringen er en koordineret turnering med  runderne spredt ud over hele året og efterhånden den 

stærkeste EMT på de her kanter. Vi er i gang med det syvende forløb, og  Flensborg er med for anden gang.. 

Sidste år vandt Stephan Millgramm, Flensborg foran Christian Karstensen.  Niels Falsig fik en plads på 

præmiepodiet for 5. gang i træk, men stadig uden at nå helt til tops. Gunnar Svendsen snuppede en delt 2. 

plads i gruppe 2.  

Der er kun 2 deltagere i år fra Tønder, men de har lagt godt fra land, især Eivind Palm..  

GrenzGrandPrix kører for sjette gang og slutter engang i juni. Også her er Flensborg med nu, endnu da. De 

glider nok ud næste gang. Den ligner vor egen GrandPrix, men med tidshandicap og med opsamling til pæne 

slutpræmier i flere ratinggrupper. Der spilles på skift i Leck, Tønder, Løgumkloster og Flensborg.  Sidste år 

vandt Christian Karstensen foran Eivind Palm. De to har taget sig af topplaceringerne 4 gange i streg nu, 

mens der har været større variation i præmiegruppe 2 og præmiegruppe 3.   

Holdsamarbejde: Kim Homuth  har i år spillet på Tønders førstehold og  Harald Eis  lidt på begge vore hold. 

Burkard Forbrich står som reserve.   Christian Karstensen  og  Niels Falsig har spillet for Leck.   

 

Medvind eller modvind? 
Det er mest modvind, vi oplever i disse år, om end vi kan have det rigtig godt sammen på klubaftenerne.  

De sportslige resultater for førsteholdet er mindre gode.  Et bærende medlem i klubben har varslet, at han  

flytter. Og medlemsskaren er gråhåret, så det vil noget!  

Håbet ligger i skoleskakken, hvor vi må bestræbe os på, at få nogle unge integreret i klublivet, så vi ad åre 

igen kan blive den klub, vi gerne vil være . 

 

       
Niels Falsig 

13. febr 2017 
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