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Siden sidst 

En kort kronologisk oversigt over de  lidt større begivenheder  i vor klub siden sidste 

Skaknyt følger her. Mere kan ses på hjemmesiden. 

Tema-a�en:  Med Helge Andersen som glimrende oplægger har vi ha4 en a4en med 

focus på Grúnfelder-åbningen. 

Lynmesterskabet gav ligeslling mellem Helge Andersen og Chrisan Karstensen og 

dermed en omkamp over 2 parer, der vandtes af Chrisan.  

Adwents-Blitz i Leck:  4 spillere fra klubben deltog. Bedst gik det for  Erik Damholdt, der 

sikrede sig en flot andenplads.   

Julefrokosten havde 9 deltagere. Der var skak-fagligt oplæg af Kaj Elkjær Larsen, og 

Eivind Palm musicerede sammen med Chrisan Karstensen. 

TønderGrandPrix 2016-17  blev vundet af Adis Heremic i hård konkurrence med Helge 

Andersen. Alt tyder på at denne disciplin nu får en pause. Tilhængerne henvises l 

GrenzGrandPrix, der afvikles e4er samme koncept. 

Pokalturneringen er i gang. Første runde er spillet, og vi står nu over for kvarBinalerne 

med følgende deltagere: Edlef Bucka-Lassen, Kaj Elkjær Larsen, Adis Heremic, Niels Fal-

sig, Eivind Palm, Helge Andersen, Emma Madsen og Marn Lorenzen. .  

Klubturneringen kører i øjeblikket. E4er en lidt turbulent start med udeblivelser af nye 

deltagere og framelding af 3 spillere er der nu 12, der i 3 præmiegrupper dyster i kam-

pe med fuld betænkningsd. 

Generalforsamlingen 2017 forløb roligt under ledelse af Kaj Elkjær Larsen.  Formands-

beretningen ved Niels Falsig kan findes ved et link på hjemmesiden. Økonomien ved 

Jens Carl Pedersen viste som forventet et underskud, bl.a. foranlediget af ski4e l nyt 

web-hotel, og konngentsatsen for voksne blev hævet l 700kr årligt.  Den nye besty-

relse består af Niels Falsig /formand), Eivind Palm og Chrisan Karstensen. Uden for 

bestyrelsen: Jens Carl Pedersen (forretningsfører) og Torben Frederiksen 

(skoleskakleder).  

Veteran-DM er afviklet på Løgumkloster Højskole, ledet med sikker hånd af Vagn Lau-

ritzen. Fra Tønder deltog Edlef Bucka-Lassen og Eivind Palm uden  dog at brillere.  Edlef 

vandt  nogle rangpoints, mens Palm tabte lidt.. 

Holdturneringen er netop afsluKet, og sæsonen her kan vist kun betragtes med blande-

de følelser. 

Førsteholdet havde en mildt sagt forfærdelig sæson. Vi havde troet på en placering 

(Fortsæ�es på side 5) 
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omkring midten af rækken, måske en anelse over, men vi sluKede næstsidst og havde 

to kollaps-lignende kampe undervejs. Følgende spillere blev anvendt: Kim Homuth (1 

kamp, 1 point), Chrisan Karstensen (7 k, 2p), Helge Andersen (7k, 4p), Eivind Palm (6k, 

2½p), Niels Falsig (7k, 2p), Erik Damholdt (1k, 0p), Gunnar Svendsen (7k, 1½p), Adis 

Heremic (7k, 2p), Asger Olesen (1k, ½p) Kaj Elkjær Larsen (1k, ½p), Harald Eis (3k, 2p), 

Edlef Bucka-Lassen (1k, 0p), Marn Lorenzen (6k, 1½) Tefera Merdasa (1k, 0p).  14 spil-

lere var i kamp, vistnok det højeste antal på førsteholdet nogensinde, og det vidner jo 

om mang-lende stabilitet.  Vi kan med reKe undskylde os med, at marginalerne sjæl-

dent var på vor side. Mon ikke mange af os tørster e4er at vise, at sådan skal det ikke 

gå i næste sæson! 

Andetholdet havde en god sæson og saKe sig solidt på førstepladsen i den ene B-

række. Også her var der mange aOud, og holdet blev o4e forstærket med spillere 

ovenfra. Følgende har optrådt på holdet: Erik Damholdt (2k, 1½p), Gunnar Svendsen 

(2k, 1p) , Adis Heremic (1k, 0p),  Asger Olesen (2k, 1p), Kaj Elkjær Larsen (4k, 2½p), Ha-

rald Eis (2k, 2p), Edlef Bucka-Lassen (3k, 2p), Marn Lorenzen (2k, 2p), Tefera Merdasa 

(6k, 4p).  Der var altså 9 spillere i kamp på deKe 4-mands hold. Kun Tefera Merdasa var 

stabilt med hver gang, men det blev en god sæson, og vi er nok nødt l at rykke holdet 

op i A-rækken næste gang. 

Grenzturneringen er nu så langt fremme, at det indledende gruppespil afsluKes nu, og 

så kan spillet om placeringer og podiepladser begynde. Eivind Palm er sikker vinder af 

den ene gruppe, mens Niels Falsig slås for at komme blandt de første 2 i den anden 

gruppe, så også han når med  i den sjoveste del af afslutningen. 

GrenzGrandPrix er godt halvvejs. Indl nu har 17 spillere været med i mindst en afde-

ling, heraf 7 fra Tønder. Flensborg og Leck har kun 1 med hver, og e4er al sandsynlig-

hed glider Flensborg ud af denne samarbejds-event næste sæson. Eivind Palm er stor-

favorit l at vinde samlet, mens det endnu er for usikkert at pege på favoriKer i de en-

kelte ranggrupper.                  nf 

(Fortsat fra side 3) 

WICHTIG für die Schachsenioren: 

Die amerikanische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Helen 

Hayes (1900-1992) hat gesagt: “Wir hören nicht auf zu spielen, 

weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir auUören zu spie-

len.“                                        

             (Burkard Forbrich) 
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1. Sf3, d5. 2. d4, Sc6. 3. g3, Lg4. 4. Lg2, 

Dd7. 5. 0-0, Lh3. 6. Lf4, Lxg2. 7. Kxg2, f6. 

(her siger computeren -0,34. Sort står 

altså allerede bedst) 8. c4, e6. 9. cxd5, 

exd5. (så er der lige spil igen 0.00) 10. 

Sc3, g5. Både i deKe træk og det forrige 

tænkte jeg længe. Det var jo ikke svært 

at se, at g5 ville komme. Og hvad værre 

er, så ligner deKe optakten l et vold-

somt fløjangreb, som måske kan blive 

vanskeligt at stoppe. 

Omvendt fik jeg så den idé som jeg førte 

ud i livet 11. Lxc7. Jeg får 2 bønder for 

løberen, hvoraf den ene er en vigg cen-

trumsbonde, og derudover centraliseret 

springeren og måske mulighed for an-

greb på hans noget udsaKe konge. Det 

ser jo ikke llokkende ud at rokere langt 

længere. Hvad jeg (og min modstander) 

totalt havde overset var, at trækket 11. –

, Lb4 totalt spolerer fornøjelsen ved offe-

ret, for løberen har ingen steder at gå 

lbage og nu kan springeren ikke uden 

videre tage den centrale bonde. Heldigvis 

spillede han 11. -, Dxc7. De næste træk 

er oplagte. 12. Sxd5, Df7, 13. e4, Ld6, 14. 

Db3 (igen tænkte jeg noget, inden jeg 

gjorde deKe træk, og computeren for-

tæller, at Da4 er bedre og giver i øvrigt -

0,47), Sb4. 15. Tfe1, Kf8. 16. Tac1 (Da3 er 

bedre med lige spil). – Se7.  

Her var så mange valgmuligheder, jeg 

fandt computerens forslag og ofrer lidt 

 

Eivind Palm (1811)  vs   

Mubariz Murtazov (2046), Alssund 

Holdkamp 2017. 

Af Eivind Palm 
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mere materiale mod flere bønder. 17. 

Sxf6, Dxb3. 18. axb3, Sd3. 19. Sxg5, Sxe1 

skak. 20. Txe1, h6. Nu er røgen ved at 

lægge sig og status er, at jeg har 5 bøn-

der for et tårn. Computeren siger 0.00. 

Nu skal bønderne bare frem. 21. Sd7 

skak, Ke8. 22. Sf6 skak, Kf8. 23. Sd7 skak, 

Kg8 (her kunne han have valgt remis, 

hvis han havde villet). 24. Se6, Kf7. 25. 

d5, Sg6. 26. f4, Ke7. 27. Sdc5, Lxc5. 28. 

Sxc5 (nu siger computeren +0,41) -, b6. 

29. Se6, Thc8. 30. Te2, Tc1, 31. e5 (Kf3 er 

bedre), Tac8. 32. Sd4, T8c5.  

33. Sf5 skak? (d6 skak giver computeren 

+1,25, og videre: -, Kd7. 34. Kh3, Td5. 35. 

Sf5, h5. 36. e6 skak vinder for hvid!) 33-, 

Kd8. 34. e6 T5c2, 35. Txc2, Txc2. 36. Kf3, 

Se7. 37. Se3?? (trækket der taber par-

et. 37. Sd4 giver stadig +0,22). 37-, 

Txb2, 38. d6, Sc8. 39. Sf5, Sxd6. 40. Sxd6, 

Ke7. 41. Sf5 skak, Kxe6. 42. Sxh6, Txh2. 

43. f5, Ke7. 44. Sg4, Tb2. 45. Kf4, Txb3. 

46. Se5, a5 (nu går sorts fribonde, men 

på deKe dspunkt troede jeg faksk sta-

dig, at gevinsten var hjemme)  

47. g4, a4. 48. Kg5, a3. 49. f6, Ke6. 50. f7, 

Ke7 (Kf8 taber!). 51. Kg6, a2. 52. Kg7, 

52.-, Tf3!! (det var det træk, jeg ikke hav-

de fået med i mine analyser). Opgivet.   
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1.Sf3 d5 2.e4  =  1.e4 d5 2.Sf3 ? 

ODER: Wer kennt OKo M. Tennison?  

 

Seit einiger Zeit wird bei meinen Computerblitzparen nach 1.e4 d5 immer häufiger 

2.Sf3 gespielt, und da ich die Eröffnung überhaupt nicht kannte, habe ich biKeres Lehr-

geld bezahlt. Über Google fand ich dann auch einiges, zum Beispiel, dass man die 

Eröffnung als Weißer sehr gut in Blitz- und Schnellparen anwenden kann. Ich denke, 

da es laut Großmeister Andrew Sols für Amateure keine schlechten Eröffnungen gibt, 

gilt es sicherlich für uns alle auch für Punktspiele und Vereinsmeisterscha4en, zumal 

der unvergessene Paul Keres das Gambit in den 1930er Jahren sogar in Fern- und Turni-

erparen siegreich anwandte. Wen das alles interessiert, der findet bei Google eine 

ganze Menge unter „Tennison Gambit – Herderschach“, jedenfalls genug zum An- oder 

Abgewöhnen…. 

Aber warum Tennison Gambit? Der Name „Tennison“ sagte mir gar nichts, und – neugi-

erig geworden – machte ich mich auf die Suche. So seß ich auf OKo M. Tennison, des-

sen Lebenslauf noch abenteuerlicher ist als die nach ihm benannte Eröffnung. Er wurde 

am 8.Dezember 1834 in KOPENHAGEN (!!!) geboren. In Heidelberg schloss er seine Aus-

bildung zum Ingenieur und Landvermesser im Alter von zwanzig Jahren erfolgreich ab 

und wanderte noch im selben Jahr 1854 in die USA aus. Zusammen mit einem Freund 

betägte sich Tennison als Landvermesser im Kansas-Territorium. Im amerikanischen 

Bürgerkrieg kämp4e  er zunächst auf Seiten der Union, später auf Seiten der Konföde-

rierten, wobei er einmal nur knapp den Unionisten entkam. Nach dem Bürgerkrieg ließ 

sich Tennison in New Orleans nieder, wo er zu den Gründungsmitgliedern des „Chess, 

Checkers, and Whist clubs“ gehörte und  sogar einmal gegen den Weltmeister Lasker 

gewann, der dort eine Simultanvorstellung gab. Tennison starb 1909. Ab 1891 spielte er 

das nach ihm benannte Gambit in der Form 1.Sf3 d5 2.e4. Viel mehr steht über Tenni-

son in dem Büchlein von W.John Lutes, Tennison Gambit, das ich mir aus Neugier zuleg-

te.  Der Verfasser hat  dort viele Varianten geprü4, wobei ich meine, dass man das 

Gambit annehmen, aber nicht unterschätzen sollte. Lutes untersucht nach 2. …de 3.Sg5 

als Erwiderungen im 3. Zug von Schwarz f5, Lf5, Sf6, Dd5, e5, Sc6, b6, e6, g6 und Dd4. 

Ich habe mich nach vielen biKeren Blitzniederlagen auf  3…. Lf5 festgelegt, also 1.e4 d5 

2.Sf3 de 3.Sg5 Lf5 4. Sc3 (Das wird wohl am häufigsten gespielt, doch Fortsetzungen 

wie 4.g4, 4.Lc4, 4.f3, 4.d3 führen ebenso zu interessantem Spiel und ungewohnten Stel-

lungen, gerade beim Blitz- oder Schnellschach) Sf6 (Schwarz muss den Bauern nicht mit 

4. … e3 zurückgeben)  

5.De2 (Keres setzte in einer seiner Paren mit 5.Lc4 fort!)  
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5 … Sc6 (natürlich nicht 5. … c6 6. Sbd7 (besser Se4) Sd6 maK) 

6.Sge4? …  (Noch  schwächer 6.Sce4 Sd4 7.Dd3 (7.Dc4 Le4 -+) h6 8.Sf3 (8.c3 hg 9.Sf6 

ef  10.Dd4 Dd4 10.cd 000 -+) Sc2! Oder auch 8. … Le4 9.Dd4 Lc2 10.Dc3.  6.Dc4 bringt 

ebenfalls nichts; zum Beispiel 6. … e6 7.d3 ed (Oder Sd4) 8.Ld3 Ld3 9.cd Dd4 . Als 

stärkste Fortsetzung wird, allerdings  wohl 

zu Unrecht , 6.Db5 angesehen, was in der 

abschließenden Pare vorkam.) 

6. … Sd4 -+  7.Dd3  

FRITZ: e5 (7. … Dd7 8.Le2 OOO 9.OO 

Se4  10.Se4 Dc6 0:1 Hausner-Wiese, Lu-

zern 1982  olW) 8.g3 Se4 7.Se4 Lg4 8.f4 f5 

9.Sg5 Dc5  10.Tg1 Dc5 11.c3 Sc2 14.Dc2 

Dg1 15.Se6 Dh2 mit klarem Vorteil für 

Schwarz. Ich denke aber,  wir sollten das 

ebenso gründlich „vermessen“, wie Tenni-

son damals das Kansas-Territorium …  

Zum Abschluss nun also ein Parefrag-

ment  mit OKo M. Tennison als Weißem: 

 

Tennison – Seguin (?), New Orleans 1891 

1.Sf3 d5 2.e4 de 3.Sg5 Lf5 4.Sc3 Sf6 5.De2 

Sc6 6.Db5 Dc8 (besser 6. … Dd7, womit 

Schwarz den Bauern zurückgibt und dafür 

starken, wohl entscheidenden Angriff 

erhält: 7. Db7 Tb8 8.Da6 h6 9.Lb5 Tb5 

10.Sb5 hg -+;  7.Lc4 e6 8.00 Tb8-+ bringt 

auch nichts mehr) 7.Dc4 e6 8.Sge4 Se4 

9.Se4 (Diese Stellung hielt man früher 

wohl zu Unrecht für ausgeglichen.  FRITZ 

stellt sich den weiteren Gang der Din-

ge  mit deutlichem Vorteil für Schwarz so 

vor:   9. … Dd7 10.Sg3 Lg6 11.d3 Lb4 12.c3 

Le7 13.d4 e5 14.de Se5 15.Db5 000 16.Dd7 

Td7) 

Mein Dank geht an meinen „Chef“  FRITZ ZEHN, und ich wünsche „Gode fornöjelse“. 

Burkhard Forbrich 
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En uventet overraskelse 

På min fars side af slægten hedder den ene gren Enevoldsen, 

noget jeg ikke dligere har tænkt dybere over. For nogen d 

siden modtog jeg nogle slægtsdata på denne gren af slæg-

ten. Det viser sig, at den Jens Enevoldsen, som  jeg har i mit 

slægtstræ er selv samme Jens Enevoldsen som gjorde det så 

godt som skakspiller. Nu ville det have været rart at have 

ha4 lidt flere brikker at flyKe med, så jeg kunne gøre denne 

slægtning ære.                                                                               sh 
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Opgaver fra Kaj 

Af Helge Andersen 

Kaj sendte mig disse opgaver, som han selv har lavet. Jeg blev straks inspire-

ret, da jeg da jeg så, at de 3 første opgaver var fra 1957, hvor jeg er født. 

Jeg har ladet mig inspirere af juleopgaven i Skakbladet og prøvet at sæKe et 

lille hjælperim l opgaverne. 

I kan prøve at løse uden hjælp først, så med hjælp og ellers findes løsningerne 

sidst i bladet. 

Opgave 1 fra 1957: 

 

Hvid trækker – mat i 4 træk. 

Ledetråd: For at sæ�e mat, Skal du 

undgå pat. En springer skal i spil, Selv 

om den sæ�er livet "l.  

Opgave 2 fra 1957: 

 

Hvid trækker – mat i 3. 

Ledetråd: Alle ma�er er dækket, Er hvids 

angreb stækket? Nej – hesten bliver helt, 

Fra et overraskende felt. 
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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 sluKer mandag 

den 24. april.  

mandag 20.marts Pokalturneringen 2. runde. 

Hyggeskak og hængeparer 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 GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Tønder. Tilmelding ved fremmøde senest 

19.10. 

mandag   3. april Klubturneringen 5. runde 

rsdag   4. april Løgumkloster Byturnering starter med første runde. De følgende 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. april. 

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 19.15-21.00 Teori, dere4er skak knyKet l teorien 

Hyggeskak 

rsdag   2. maj GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Leck. 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, dere4er hyggeskak og oprydning. 

rsdag   6. juni GrenzGrandPrix kl. 19.15 i Flensborg. Tilmelding ved fremmøde senest 

19.10. 

…… Sommerpause  med forventet placering af 3 gange sommerskak. 

mandag 14. aug. Sæsonstart  (program senere) 
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Opgave 3 fra 1957: 
 

Hvid trækker og vinder. 

Ledetråd: Dit urolige sind ser, at bonden 

går ind, men kan du bestemme hvor, afgør 

du, "l hvilken side spillet går. 

Opgave 6 fra 1960: 
 

Hvid trækker og sæKer mat i 3. 

Ledetråd: Kongen når det ikke, men den 

hvide krikke spærrer for den sorte bonde 

og lader damen høre det onde. 

Opgave 5 fra 1960: 
 

Hvid trækker og sæKer mat i 2. 

Ledetråd: Sort skal næsten være pat, Før 

han stoppes af en mat. 

  

Opgave 4 fra 1958: 
 

Hvid trækker og sæKer mat i 2. 

Ledetråd: Et tårntræk hindrer pat, men du 

skal være go’, hvis den ønskede mat skal 

nås i to. 
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Kampene mod Evans 3 er t ret lige og 

Ewans er også en af nedrykningskandi-

daterne. Vi var desværre svækket af 2 

aOud i toppen, idet Kim og Eivind havde 

meldt aOud.  Evans havde også nogle 

aOud, så alt tegnede l en spændende 

match. 

 

Da mit par sluKede så det meget loven-

de ud for os. Marn havde udnyKet, at 

modstanderen glemte at udvikle. 

 

MarEn Lorenzen 

Eldis Mahmutovis 

 

1.e4 c5 2.f4 Jeg mener, at det var Aksel 

Nielsen, som en gang fortalte mig, at den 

bedste måde at udligne mod f4 i Sicili-

ansk var et dligt d5. Se varianterne. 

Aksel Nielsen var en meget stærk fynsk 

spiller, som havde en skakforretning i 

Odense. Her sad han og spillede K-skak, 

når der ikke var kunder. Jeg købte mine 

første skakbøger der, og fik ald god 

vejledning. 2...g6 [2...Sf6 3.Sc3 d5 4.e5 

d4 5.exf6 dxc3=; 2...d5 3.exd5 Dxd5 

4.Sc3=] 3.Sf3 Sc6 4.d4 cxd4 5.Sxd4 Lg7 

6.Le3?! Koster en bonde, men får 

aOyKet den stærke løber på g7. 6...Db6 

7.Sf5 Dxb2 8.Sxg7+ Dxg7 9.Sd2 Dc3 

10.Ld3 Sb4 [10...Sf6 Sort skal udvikle.] 

11.Ke2 d6 12.h3 Ld7 13.Sb3 Sc6 14.Tb1 

Tc8 15.g4 a5 16.Ld2 Df6 17.g5 De6 

18.Lxa5 Nu fik hvid bonden lbage, og 

sort slås med udviklingen. Læg mærke l 

krikken på g8, som ikke har nogen felter. 

Den spærrer for tårnet på h8, så sort 

spiller reelt med 2 officerer for lidt. 

18...h6 19.Lc3 f6 20.h4 Dg4+ 21.Ke3 

Dg3+ 22.Df3 Dxf3+ 23.Kxf3 h5 Låser kon-

gefløjen, så bonden på g5 tager to felter 

fra hesten. Eneste udgang er via e7. 

24.Ld2 Le6 [24...e5 Det giver nogle svæk-

kelser, men skaffer feltet e7 l hesten.] 

25.Ke3 fxg5 26.hxg5! Stærkt spillet. Gi-

ver en fribonde i h-linjen, men bevarer 

kontrol over centrum. 26...h4? Svækker 

bonden, da den aldrig bliver farlig. 

27.Th2 Lg4 28.Tg1 Le6 29.Lc3 Se5? 

30.Ld4 Sxd3 31.Lxh8 Sb4 32.Sd4 Lxa2 

33.Tc1 h3? Spildt træk. 34.c3 Lf7 35.Kd2 

Sa6 36.Txh3 Sc5 37.Ke3 e6 38.e5 d5 Nu 

har sorts løber ingen felter. 39.Sb5 Se4 

40.Sd6+ Sxd6 41.exd6 Tc6 42.Le5  

Nu har sort en springer og en løber, som 

ikke kan flyKes. Hvids løber dækker alt, 
(Fortsæ�es på side 17) 

 

Holdkamp mod  Evans3 (2016) 

Af Helge Andersen 
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så tårnene kan gå på jagt. 42...b6 43.Th2 

Kd8 44.Tb2 Kc8 45.Tcb1 Kb7 Sort fik 

reddet sin bonde. 46.d7! Sort går fra 

asken l ilden - hvid får en ny dronning. 

1–0 

 

Adis havde spillet remis i et afvekslende 

par, mens Niels’ par aldrig havde pas-

seret remisgrænsen. Gunnar havde fået 

en modstander, som koncentrerede sig 

meget om ikke at svække sig, men Gun-

nar fik alligevel sine chancer. 

 

Gunnar Svendsen 

Helge Nielsen 

 

1.c4 Sf6 2.d4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Lb7 5.Lg2 

Le7 6.Sc3 0–0 7.0–0 d5 8.Se5 Sbd7 9.f4 

c5 10.e3 a6 11.b3 cxd4 12.exd4 Dc7 

13.Lb2 Tac8 14.Tc1 dxc4 15.bxc4 Tfd8 

16.De2 Se8 17.Se4 Sd6 18.Sg5 Lxg2 

19.Dxg2 Sf6 20.c5 Sf5 21.Sgxf7 Tf8 

22.Sg5 Se3 23.Sxe6  

[23.Dh3! Sxf1 Andre træk duer heller 

ikke. 24.Dxe6+ Tf7 (24...Kh8 25.Sgf7+ 

Kg8 26.Sh6+ Kh8 27.Dg8+ Sxg8 28.Shf7+ 

Txf7 29.Sxf7#) 25.Dxf7+ Kh8 26.Se6+-] 

23...Sxg2 24.Sxc7 Txc7 25.Kxg2 bxc5 

26.dxc5 Txc5 27.Txc5 Lxc5 28.Tc1 Remis 

- hvid har en solid merbonde og bør spil-

le videre på gevinst. ½–½ 

 

Jeg spillede et par, hvor jeg fik lagt et 

voldsomt pres på modstanderen. Jeg 

kører hurgt over åbningen, som ikke 

var helt god fra nogen af os. 

 

Helge Andersen 

Frank Bitsch Kristensen 

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 e6 5.e3 

Ld6 6.cxd5 exd5 7.Ld3 h6 8.Lxf6 Dxf6 

9.Sge2 0–0 10.0–0 Lg4? Hjælper hvid 

videre med planen f3 og e4. 11.f3 Lh5 

12.e4 Dg5  

13.f4 [13.e5 De3+ 14.Kh1 Lc7 Jeg kunne 

ikke gennemskue om dronningen på e3 

ville være stærk eller svag, så jeg valgte 

f4.] 13...De7 [13...Lxf4 14.Txf4 Dxf4 

15.Sxf4 Lxd1 16.Txd1 og lille hvid fordel] 

14.e5 Lc7 15.De1 Jeg søger e4er det 

rigge dspunkt l f5, så f5 ikke kan be-

svares med f6 og blokade af sllingen. 

(Fortsat fra side 15) 

(Fortsæ�es på side 18) 
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15...Lxe2 Ellers havde jeg spillet Sg3, Lg6 

e4erfulgt af f4 og f6. 16.Dxe2 Lb6 

17.De3 En vigg pointe er, at d5 hænger, 

hvis sort befrier sig med c5.  17...Sd7 

18.Lc2 f5 Hvid truede Dd3. 19.Tad1 Db4 

Dronningen bliver akv på den ene fløj, 

men kan ikke hjælpe på den anden. 

20.g4 Dxb2 21.Lxf5 Tfd8 Det forkerte 

tårn? Kongen kan flygte via f8, men det 

llader g5 med det samme. 22.g5 Sf8 

23.gxh6 Te8 24.hxg7 Te7 Sort håber på 

fiduser. Hvid skal passe på g2. 25.gxf8D+ 

Kxf8 26.Dh3 Nu kom dronningen endelig 

væk. Lige siden træk 17 har jeg skulle 

holde øje med fiduser i g1–a7 diagonale, 

hvor både sorts løber og hvids konge og 

dronning stod. 26...Tg7+ 27.Kh1 Ke7  

28.Dh4+ Skubber kongen lbage l 8. 

række, hvor den står i vejen for sorts 

tårn. 28...Kf8 29.Tg1 Dækker g2 - nu går 

sort mat. 29...Dxc3 30.Dh8+ Mat i 2, 

men sort håbede på at nå en skak på f3. 

1–0 

 

Her så det lyst ud. 5 parer var afsluKet 

og vi førte 3½-1½ og kunne håbe på me-

re. 5-3 var ikke urealissk på deKe ds-

punkt. Asger stod presset, men kæmpe-

de endnu. Haralds par lignede mest 

remis, mens Chrisan stod klart l ge-

vinst. 

 

Pludselig røg Harald ind i en mat, men l 

gengæld opgav Asger modstander at 

vinde, så det lignede stadig 5-3. 

 

Chrisan var lbage og vi førte 4-3. 

 

Zijad Campara 

ChrisEan Karstensen  

 

1.Sf3 Sf6 2.g3 d5 3.d4 e6 4.Lg2 Le7 5.0–0 

0–0 6.c3 Sbd7 7.Dc2 Se4 8.c4 c6 9.Sc3 f5 

10.cxd5 exd5 11.e3 Ld6 12.Se1 Sdf6 

13.f3 Sxc3 14.Dxc3 h5 15.f4 h4 16.Sd3 

hxg3 17.hxg3 De8 18.Se5 Se4 19.De1 

Lxe5 20.fxe5 Dg6 21.Lxe4 fxe4 22.Txf8+ 

Kxf8 23.Df2+  

Kg8 [23...Ke7 Så tårnet hurgere kom-

mer i spil. 24.b3 Lg4 25.La3+ Kd7±] 

24.Ld2 Lg4 25.Lb4 Lf3 Uligefarvede løbe-

re er ikke ald remis. Her kontrollerer 

sorts løbere de hvide felter omkring den 

hvide konge, mens den hvide løbers kon-

(Fortsat fra side 17) 



19 

trol ikke er generende. 26.Kf1 Kf7 

27.Ke1 Th8 28.Kd2 Kongen nåede lige 

væk, men sort opsller nye trusler. 

28...Th3 29.Tg1 Dh6 30.De1 Th2+ 31.Kc1 

Te2 Chrisan har spillet energisk og 

godt, nu falder det hvide forsvar sam-

men. 32.Df1 Dxe3+ 33.Kb1 Dxd4 34.Lc3 

Dd3+ 35.Ka1 d4  

36.e6+! Eneste chance for modangreb. 

Hvid håber på evig skak. 36...Kxe6 

37.Dh3+ Kd6 38.Lb4+  

Kc7 [38...c5 39.Lxc5+ Kxc5 40.Df5+ Kb6 

41.De6+ Ka5 42.De5+ Ka6 43.De6+ b6 

44.Dc8+ Ka5 45.Dd7 Dc4 46.Dxa7+ Kb5 

Hvid løber tør for skakker og sort vin-

der.] 39.De6 Kb6 40.De5 Db5 41.Dxd4+ 

Ka6 42.Lc3 Tg2 [42...g5 Sort har stadig 

en lille fordel.] 43.Tc1 Txg3 Selv om sort 

har 3 bønder mere, så siger computeren 

fordel l hvid. 44.Le1 Tg5 45.Tc3 Truer 

Ta3 med damefangst. 45...Da5 [45...b6 

46.Ta3+ Kb7 47.Dd7+ Kb8 48.Txa7 Com-

puteren siger mat i 4.] 46.Ta3 Dxa3 

47.bxa3 Td5 Spillet er slut, men Chrisan 

kæmper tappert videre. 48.Dc3 g5 

49.Lf2 b6 50.Lg3 Td1+ 51.Kb2 c5 

52.Dc4+ Kb7 53.Df7+ Kc6 54.Dc7+ Kd5 

55.Df7+ Kc6 56.Df6+ Kb5 57.Dxg5 a5 

58.Dh6 c4 59.a4+ Ka6 60.Lc7 c3+ 61.Kc2 

Kb7 62.Lxb6 Td3 63.Lxa5 Ld1+ 64.Kc1 

Lxa4 65.Dg7+ Ka6 66.Lxc3 Lc6 67.Kc2 

Ld5 68.Df6+ Kb7 69.Df8 Lxa2 70.De7+ 

Kc6 71.Dxe4+ Td5 72.Da4+ De sidste 

træk har jeg prøvet at huske, da de ikke 

var på de noter, som jeg fik.  

1–0 

 

Chrisans modstander kæmpede for sin 

chance og havde succes med det. Det 

har Chrisan selv ha4 mange gange før.  

 

4-4 er et rimeligt resultat, selv om vi l 

sidst ærgrede os. Dr. ELO siger, at vi 

skulle have ha4 3,85. 

 

 

Skakbrik, skåret i hval-

rostand, fundet i 1853 

på den skotske ø Lewis.  

Den sandsynligvis lavet 

i Norge i den "dlige 

middelalder. 
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Hvid: Anders Christensen, Varde 

Sort:  Gunnar Svendsen, Tønder 

Mesterrække 1 den 15. jan. 2017 

 
E4er hvids træk 37: Tab1 fremkom 

nedenstående slling. 

Gunnar fører med en officer og en 

bonde, og computerens forslag er 37. 

-,Da6. En kompliceret slling, men 

Gunnar fik stærkt presset af den øje 

på, at 37.-,Sa6 fanger den hvide 

dronning. 

Men trækket er for dligt. Det koster 

en ren officer, og dermed er der kun 
en bonde l forskel.   Overvej selv! 

Paret sluKede remis 5 træk senere. 
 

Hvid:  Simon Ladefoged, Ribe 

Sort:   Niels Falsig, Tønder 

Mesterrække 1 den 26. febr. 2017 

 

Hvid har lige spillet 23.Sf3-d2. 

Sllingen for sort er okay, og sort søger 

iniav, og har længe kigget på e5, der 

har været udelukket, mens springeren 

stod på f3. Så dere4er gik tanken på 23.-

,b5, som desværre blev spillet (Fritz siger 

-0.28 her, e5 -0.63 og Df6 -0.34). Men 23.

-,e5 lige her giver sort både fordel og et 

stærkt iniav.  Ved 24.dxe, følger Lxe5, 

og den hvide dame kan kun gå l h6 

(overvej hvorfor – og Fritz hopper op på -

2,00). Ved dronningetræk i stedet for dxe  

er det lidt bedre for hvid, trods tab  af en 

bonde,  men sort styrer løbet. 

Morale: God ming er viggt! 

                                                           nf 

Dårlig Eming  
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Tønder spillerne får store klø i holdkampen i Sønderborg  

Det var svært for Tønder  

i Holdkampen i Varde  

Tønder Skakskole:  Der 

spilles under ledelse af 

Torben Frederiksen  
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Løsninger på opgaver fra Kaj, side 11 og 13.: 

Opgave 1:  1. g8-S, cxb3 2. Sf6, exf6 3. e7,f5 4. Lxb3# 

Opgave 2:  1. Sg2 Dgxg2 [1...Dhxg2 2.Dg8+ Dxg8 3.Ta8#; 1...Txg2 2.Ta8#] 2.Ta8+ 

Dxa8 3.Dg8#  

Opgave 3:  1. c4 e2 [1...dxc3 2.Ld1+] 2. Ld1 exd1-S [2...exd1-D 3. Sf2+ Kf3 4. Sxd1 

Ke2 5. Sb2]  

Opgave 4:  1. Te5, Ke3 2. Te3# 

Opgave 5:  1. Df5, e6 (1. -,e5, Dxe5#) 2. Dc5# 

Opgave 6:  1. Sh1 Kg1 [1...Kxh1 2.Df1#; 1...Kh3 2. Dg3#] 2. Df2+ Kxh1 3. Df1#  

Adwents Blitz i Leck 2016:   

Der sider 16 spillere på rad 

og række i en lang under-

holdende lynturnering  

Adis Heremic kæmper som sidste  

mand i holdkampen i Varde  
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Tilbageblik………….…..       

Skaknyt 58 udkom i april og indeholdt indkaldelse l generalforsamlingen, der dengang 

lå på den første spillea4en (torsdag) i maj.  Der var 28 sider med masser af stof i form af 

referater, men kun et enkelt par.  Det fornemmes tydeligt, at Tønder Skakklub var på 

vej mod sin storhedsd. 

Holdturneringen 1991-92 var afsluKet. Førsteholdet i 3. div sigtede e4er oprykning l 

2. division, og det var tæt på at lykkes. Resultaterne Flensborg – Tønder 3-5, Tønder – 

Frem Odense 3½-4½, Kolding – Tønder 4-4, og Tårnet Svendborg – Tønder 1½ - 6½ førte 

l 35 brætpoints, men SydøsByn scorede 36½ og rykkede op.  Holdtruppen så sådan ud: 

Jesper M Lauridsen, Jens Chr. Lund, John Nielson, Uffe Leisner, Egon Laugesen, Arne 

MaKhiesen, Marn MaKhiesen, Johnny Harboe og Rene Ratchke.  

Andetholdet i mesterrækken sluKede på en 6. plads med 25½ points. Her var Niels Chr 

Nielsen topscorer med 5½ points, mens Leif Bregnedal med 3 points i 4 kampe også 

gjorde det fint. Holdopsllingen: Asger Olesen, Kaj Elkjær Larsen, Niels Falsig, Jørn Las-

sen, Jørgen Lehmann Poulsen, Knud Løvenholdt, Gunnar Knudsen og Niels Chr Nielsen. 

Tredjeholdet i A-rækken, der dengang bestod af 8 spillere pr hold sluKede på 3. plad-

sen med 27½ points. Fjerdeholdet i B-rækken sluKede midt i, mens vore unge spillere 

huserede i C-rækken: femte-holdet vandt rækken og sjeLeholdet sluKede sidst, men 

e4er en flot indsats. Holdet  havde en gennemsnitsalder mellem 12 og 13 år.  

Peter Heine havde været i Tønder l et simultan-arrangement med 27 deltagere. Han 

gik på det dspunkt på hf i Aarhus og var på vej mod at blive den 3. danske stormester 

e4er Bent Larsen og Curt Hansen. Han fortalte, at han ikke forventede at kunne komme 

l at leve af skak.  

Simultanen var underholdende, fordi han var hurg og spillede risikobetonet skak.Han 

vandt 18.9 e4er nederlag l Uffe Leisner, Arne MaKhiesen, Johnny Harboe, Niels Falsig, 

Gunnar Knudsen, Gonde Hansen, Bo Falsig og Henning Høegh, mens Nis P Jollmann og 

Torben Due fik remis.     

Per Andreasen var i Tønder l en ur-simultan mod 6 af vore unge spillere. Det blev 3-3, 

da han tabte l Arne MaKhiesen, Marn MaKhiesen og Jesper Mørch Lauridsen.  

Bestyrelsesmøder hos henholdsvis formanden Niels Falsig og kassereren Nis P Jollmann 

fik fyldige referater, så alle kunne følge med i klubbens iniaver, bl.a. opslling af et 

permanent udendørs skakspil ved biblioteket, indkøb af kamera og fastlæggelse af nog-

le tema-a4ener.                                                    -nf 

 SKAKNYT 58  

 April    1992 
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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 
Union. Som medlem modtager man  
ud over klubbladet Unionens blad 
Skakbladet, der udkommer 8-9  
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:  Niels Falsig n-f@mail.dk 53467225 

Øvrige: Eivind Palm epalm32@gmail.com 23802718 

 Christian Karstensen zedrex@hotmail.com 40179757 

 

Uden for bestyrelsen: 

Forretningsfører: Jens Carl Pedersen kogsvej14@dlgmail.dk 74723216 

Skoleskakleder: Torben Frederiksen tfsydjyl@gmail.com 74723077 

Redaktør:  Søren Henriksen  skak@sbrh.dk. 

Revisor  Nis. P. Jollmann 


