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Velkommen 	l en ny sæson ! 

 

Den  95. sæson i Tønder Skakklub begynder den 14. august. Det giver rige mu-

ligheder for skak under mange forskellige former. 

Skakkalenderen længere fremme i de e blad rummer det meste fra det kom-

mende e!erår, men hold øje med den %lsvarende skakkalender på hjemmesi-

den. Den opdateres løbende. 

Byturneringen 2017 starter første mandag i september – sådan som den har 

gjort det i mange år e!erhånden.  Husk %lmelding ca en uge forud. 

Vesteregnens Hur�gmesterskab genopstår e!er en pause på  11år. I denne 

omgang er den placeret alene i Tønder og på to mandage forud for Byturnerin-

gen. Vi forventer opdeling i to præmiegrupper. Om de spilles hver for sig afgø-

res, når vi ser antallet af %lmeldinger. Der spilles med 25min pr spiller pr par% 

og i år med 3 runder på hver af de to a!ener. 

Holdturneringen starter ved udgangen af oktober.  Vi forventer at %lmelde to 

hold. Styrkelisten  revideres og offentliggøres, når vi nærmer os. 

Grenzturneringen bliver formentlig ændret e!er ønske fra flere spillere. Vi for-

venter,  at Flensburg som spillested ski!es ud med Niebüll.  Det vil give turne-

ringen et mere lokalt image,  men %l gengæld vil der blive et par a!ener i sæso-

nen, hvor der lukkes på vort spillested, så man kan spille i Niebüll, der også har 

mandag som spillea!en.  Vi mangler lige at snakke færdig med både Flensburg 

og Niebüll.  – 1. runde spilles under alle omstændigheder %rsdag den 26 sept. i 

Øster Højst og næste runde en måneds %d senere i Tønder.  

GrenzGrandPrix  bliver defini%vt uden kampe i Flensburg, og formentlig træder 

Niebüll ind også her.  GGP har jo den fordel, at man ikke behøver deltage i alle 

afdelinger. Første afdeling ligger tæt på årsski!et. 

Tønder Skakskole åbner igen den 4. sept , men det sker nu på mandage e!er-

middage 15.30-17 i Medborgerhusets lokale 16. Torben Frederiksen vil stå for 

undervisningen.  

Nyt udendørs spil:  Tønder Kommune får lagt fliser %l et udendørs skakspil mel-

lem Marieskolen og Tønder Gymnasium. Spillet indvies på fredag, 11. august kl. 

12. Kom bare og se med!                                                                                            -nf 
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De�e er mit 4. klubmesterskab. Jeg var 
favorit, men det er ikke al�d nok. I flere 
�lfælde har jeg på det seneste valgt klub-
turneringen fra og satset på andre turne-
ringer andre steder. 

Jeg har valgt den fra, da den blev spillet, 
som hur�gskak. Andre gange har jeg valgt 
en anden turnering �l – flere gange det 
Sønderjyske Mesterskab, som også blev 
spillet i foråret. 

Årets klubturnering har været meget kao-
�sk. 15-16 spillere har været meldt �l, men 
�l sidst var vi kun 8 �lbage. 

Med alle spillere placeret i en gruppe, 
kommer der selvfølgelig nogle par�er, 
hvor der er stor styrkeforskel, men jeg har 
selvfølgelig forberedt mig �l samtlige par�-
er. 

Min forberedelse �l et par� starter med, 
at jeg spiller de par�er, som jeg har spillet 
mod modstanderen igennem. 

Jeg når derfor at hygge mig med par�et 3 
gange – forberedelsen, selve par�et og 
e.erbehandlingen, hvor det bliver lagt ind 
i Chessbase med noter. 

I første runde fik jeg et gra�s point, da der 
ikke var nogen modstander. 

I anden runde skulle jeg spille hvid mod 
Kaj. Jeg holder meget af at spille mod Kaj, 
og mange af par�erne har ha. indflydelse 
på et eller andet mesterskab. Jeg havde 32 
par�er mod Kaj i databasen, så jeg koncen-
trerede mig om de 16, hvor jeg havde hvid. 

Når jeg spiller mod Kaj, så er det også en 
duel på s�llingstyper. Han er bedst i de 
rolige s�llinger. 

Jeg fandt et par par�er fra slutningen af 
70’erne, og de inspirerede mig �l følgende: 

Helge Andersen - Kaj Elkjær Larsen  

1.e4 e5 2.f4 Kongegambit, som er så 
usædvanligt, at Niels nævnte det på hjem-
mesiden. Før i �den spillede jeg �t åbnin-
gen, men nu bruger jeg den næsten kun i 
hur�g- eller lynsskak. 2...d5 I 1979 modtog 
han med 2. -,exf4. Par�et den gang endte 
remis. 3.exd5 exf4 4.Sf3 Le7 5.Lb5+ c6 

6.dxc6 bxc6 7.Lc4 

 Lh4+ Trækket er tveægget – Hvid mister 
rokaden, men løberen bruger en del træk 
og står ikke specielt godt på f6. 8.Kf1 [8.g3 
Et træk jeg brugte nogen �d på. Hvid får et 
kra.igt angreb, men det koster nogle bøn-
der. 8...fxg3 9.0–0 gxh2+ 10.Kh1 Lf6 11.d4 
11...Se7 12.Sg5 Sd5 13.Te1+ Kf8 14.Dh5 
Lxg5 15.Lxg5 f6 16.Sc3 La6 17.Lf4 g6 
18.Dh6+ Kf7 19.Se4 Lxc4 20.Sd6+ Dxd6 
21.Lxd6±] 8...Lf6 9.d4 Gør man s�llingen 
op, så har hvid mistet rokaden, men er 
foran i udvikling. Sorts svage bønder kan 
blive en faktor i slutspillet. 9...g5 Ses �t i 
mange varianter i kongegambit, da det 
redder bonden og blokerer for udviklingen 
af løberen på c1. 10.Kf2 Se7 11.Sc3 g4 Et 

Klubmesterskabet 2017 
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udviklingstræk med løberen på c8 havde 
været bedre.  

12.Se4! Fly�er løberen, kan hesten komme 

�l e5 eller g5. 12...Sg6 13.Sxf6+ Dxf6 

14.Te1+ Kf8 Så fik ingen af os rokeret. 

[14...Le6 15.d5 gxf3 16.dxe6 Dh4+ 17.Kf1 

fxg2+ 18.Kxg2 f6 19.Te4±] 15.Se5 g3+ 

16.Kg1 gxh2+ 17.Kh1 Le6 18.Lxe6 fxe6 

[18...Dxe6 19.Sxg6+ Dxg6 20.Lxf4±] 19.Dg4 

Tg8 Mine overvejelser var: Skal der afvikles 

�l et fordelag�gt slutspil, eller skal der læg-

ges pres på med Df3.  

20.Sxg6+ Txg6 21.Dxf4 Dxf4 [21...Kg7 Er nok 

bedre end teks�rækket, da det hjælper hvid 

med udviklingen. 22.Dc7+ Df7 23.Dxf7+ Kxf7 

24.Lf4] 22.Lxf4 Sd7 23.Lxh2 Så kom slutspil-

let. Hvid har en merbonde og sorts bønder 

er svage - hvid har klar fordel. 23...Ke7 

24.Le5 Tag8 25.Te2 h5 26.Tf1 h4 27.Tf3 

Sxe5 28.dxe5 Tg3 29.Txg3 hxg3 30.Te3 c5 

31.Kg1 a5 32.Kf1 Følger den oprindelige 

plan. [32.Tc3 Kunne også være spillet.] 

32...Kd7 33.Ke2 Kc6 

34.c4 Så er den sorte konge spærret ude. 

34...a4 35.Td3 Tb8 36.b3 Tg8 37.Kf3 Kb6 

38.Td6+ Ka5 39.Txe6 a3 [39...Kb4 40.Tb6+ 

Ka3 41.bxa4+-] 40.Te7 Ka6 [40...Tb8 

41.Ta7+ Kb4 42.Ta4+ Kc3 43.Txa3+-] 41.e6 

Tb8 42.Td7 [42.Tf7? Kunne godt spilles, 

men hvorfor give sort chancer. 42...Txb3+ 

43.axb3 a2 44.Tf8 Kb7 45.e7 a1D 46.e8D 

Vinder også, men er sværere at overskue.] 

42...Tb6 43.e7 Te6  
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44.Td6+ 1–0 

Tak �l Kaj for at tage udfordringen op, så vi 
fik et rig�g spændende par�. 

Runden e.er skulle jeg have sort mod 
Eivind Palm. Chris�an udtalte inden par�-
et, at taberen ville få svært ved at vinde 
turneringen. Et unøjag�gt træk fra ham i 
en åbning han kender rig�g godt irriterede 
ham, og resten af par�et spillede han me-
get hur�gt og pludselig var hans springer 
fanget. I slutspillet spillede jeg forkert, så 
han vandt en bonde og fik by�et alle bøn-
derne på den ene fløj. Til sidst havde jeg 
en springer og to bønder mod hans 3 bøn-
der. Jeg kunne dog ikke komme ind med 
springeren og frygtede remis. Nu var det 
Eivinds tur �l at fejle, og så vandt det let. 

I 4. runde havde jeg hvid mod Adis. Jeg fik 
lagt et kra.igt pres på ham, men han for-
svarede sig godt ind�l 31. træk. Sort har 
lige spillet 31. -, Sf6-d7 og hvid trækker og 
vinder: 

32. Db2, Kg8 32. Lxc5 dur ikke, da dxc5 er 
med skak. 33. Sxd7, Dxd7 34. Txb6 og par-
�et er afgjort. 

I 5. runde havde jeg sort mod Mar�n. E.er 
10 træk lavede han en fejl, som kostede en 
officer. Dere.er var det spil �l et mål. 

Mod Jens Carl i 6. runde så jeg ikke, at han 
kunne slå en bonde. Jeg spillede ikke godt, 
og han forbedrede sin s�lling hele �den. I 
træk 27 truede jeg både tårn og springer. 
Han dækkede kun springeren og opgav, da 
jeg tog tårnet. Det var det par� i hele tur-
neringen jeg var tæ�est på at tabe. Når 
Jens Carl står dårligt, så snakker han. Han 
var meget s�lle under de�e par�. 

I sidste runde skulle jeg spille mod Edlef. 
Par�erne fra databasen var hur�gt spillet 
igennem – der var kun et. Her spillede han 
1. e4. Ud på ne�et og kigge – han havde jo 
lige spillet senior DM.  

Jeg lagde en plan: Vi skulle ud i en ak�v 
s�lling, som han ikke kendte. Min større 
ru�ne ville forhåbentlig afgøre s�llingen. 

 

Edlef Bucka-Lassen 

Helge Andersen  

1.c4 g6 2.Sf3 f5 Det var planlagt hjemme-
fra - han skulle ud i s�llinger, som han ikke 
kendte så godt. 3.Sc3 Sf6 4.d4 Lg7 5.g3 c5 

6.Lg2 cxd4 7.Dxd4 Det havde været bedre 
at slå med springeren, men sort står �l-
fredss�llende. 7...Sc6 8.Dd1 0–0 9.0–0 e5 

10.Lg5 Db6 11.Sa4 Nok ikke den bedste 
plan – 11. Dc1 var fint. 11. -, Db4 
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 12.Ld2? [12.b3 e4 13.Sd4=] Fejlen er på 
højde med den jeg lavede runden før, den 
koster en bonde. 12...Dxc4 Hvid er en bon-
de ned - den vig�ge bonde, som dækkede 
det vig�ge centrumsfelt d5. 13.b3 De6 

14.Sc5 De7 15.Tc1 e4 16.Se1 På g5 kan 
den komme i problemer og det tager nog-
le træk, før den er i spil via h3. 16...d5 

17.e3 Sd7 AJytning af den eneste hvide 
brik over 2. række er fint for sort. 18.Sxd7 

Lxd7 19.f3 Tfd8 20.fxe4 dxe4 21.Lc3 Se5 

22.Ld4  

Lb5 Vinder endnu en bonde. 23.Tf2 Sd3 

24.Sxd3 Lxd4! [24...Lxd3 25.Lxg7 Dxg7 og 
hvid er kun en bonde nede.] 25.exd4 Lxd3 

26.Td2 Txd4 27.Lf1 Tad8 28.Tc3 Db4 

29.Lxd3 Dxc3 30.Lc4+ Kg7 0–1 

 

Hermed var mesterskabet i hus med 7/7. 
Eivind fulgte lige e.er med 6/7. Vores ind-
byrdes par� blev altså afgørende. 

Det var et svagt besat mesterskab, hvor 
kun 3 af de oprindelige spillere fra første-
holdstruppen deltog. (Mar�n kom alligevel 
�l at spille næsten alle kampe for første-
holdet.) 

Jeg håber, de næste turneringer bliver 
stærkere, så et enkelt fejltræk ikke afgør 
et mesterskab. 

Helge Andersen 

 

 

 

 

 

 

Formandsmøde på Cafe Zollhaus: 

Formændene fra Niebüll, Løgum-

kloster, Tønder og Leck. 
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Jeg synes det er vig�gt med par�er i klub-

bladet, og jeg vil gerne sæ�e dem op og 

kommentere dem. 

Hvis jeg ikke får par�er, så kan jeg vælge 

at bruge egne par�er, som giver et blad 

uden de nuancer, som der er i klubben. 

Alterna�vet er et blad uden ret mange 

par�er. Jeg bad Niels om hjælp �l at få 

par�er, og han fik følgende fine par� fra 

Gonde: 

Gonde Hansen 2769 

Danielnobre 2776 

E-skak foråret 2016 med 3 dages betænk-

nings�d pr træk. 

 

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 c6 4.Sc3 a6 5.c5 

Giver terrænovervægt. Sort vil gerne bry-

de strukturen med b6 eller e5. 5...Lg4 

6.Se5 Hvid holder fast i kontrollen over 

e5. 6...Lf5 7.f3 g6  

8.e4 Le6 [Et interessant  bondeoffer, som 

sort klogeligt undgår. Det kunne være 

gået sådan: 8...dxe4? 9.Lc4 e6 10.g4 Sd5 

11.0–0 Sxc3 12.bxc3 f6 13.gxf5 fxe5 

14.fxe4 Hvid har fordel. Der er mange 

andre varianter, men hvid ender med for-

del.] 9.Le3 Lg7 10.Le2 0–0 11.Sd3 Truer 

med Sf4, hvore.er løberen på e6 mangler 

felter. 11...dxe4 12.fxe4 Hvid har et 

stærkt centrum, men bonden på d4 kan 

blive et angrebsmål.  12...Lc4 13.0–0 Sbd7 

14.Sf2 Lxe2 15.Dxe2 e6 16.Tad1 De7 

17.Dd2 Se8 18.e5 f6  

19.Sfe4 Tb8 [19...fxe5 Heller ikke denne 
gang er det klogt at modtage bonden. 
20.Lg5 Lf6 21.Sxf6+ Sexf6 22.Sa4 exd4 
23.Dxd4 Tf7 24.Sb6 e5 25.Df2 Sxb6 
26.Lxf6 De8 27.cxb6] 20.Dc1 Dd8 Here.er 
følger en række træk, som giver sig selv, 
mon ikke Gonde allerede her har set slut-
spillet. 21.exf6 Sdxf6 22.Sg5 Sc7 23.Lf4 

Sfd5  

E-mail skak 
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24.Sxd5 Det ser ved første øjekast mær-
keligt ud at hjælpe sort af med svækkel-
sen på e6, men E-skakspillere nøjes ikke 
med første øjekast. 24...exd5 25.Ld6 

Txf1+ 26.Txf1 Lh6 27.Df4 Dd7 [27...Lxg5? 
28.Df7+ Kh8 29.Le5+ Lf6 30.Txf6 og der er 
mat i 2 træk.] 28.Lxc7 Lxg5  

29.Dd6! Gør hvids fordel helt klar. 

29...Dxd6 30.cxd6! E.er slag med løberen 

ville sort have fordelen. 30...Tc8 31.Lb6 

Ta8 [31...Ld8 32.d7 Ta8 33.Te1 Lxb6 

34.Te8+ Kf7 35.Txa8 Ke7 36.Tb8 Lxd4+ 

37.Kf1 Kxd7 38.Txb7+ Med klar hvid for-

del.] 32.d7 Le7 33.g4 Et fint træk, som 

�llader hvids konge at blande sig. Læg 

mærke �l, at det hvide tårn holder sorts 

konge væk fra begivenhederne. 33...a5 

34.a4 Kg7 35.Lc7 Ld8 36.Le5+ Tvinger 

sorts konge �lbage på 8. række. Så varian-

ten ved 31. træk kan bruges, hvis sort i 

træk 38. spiller Ld8. 36...Kg8 37.Kg2 Le7 

38.Lc7 h5 39.gxh5 gxh5 40.Tf5 Kg7 

[40...h4 41.Te5 Kf7 42.Kh3 Th8 43.Txe7+ 

Kxe7 44.d8D+ Txd8 45.Lxd8+ Kxd8 

46.Kxh4 Mens sort henter hvids fribonde, 

spiser hvid sorts bønder.] 41.Txh5 Kf7 

42.d8D! Lukker for sorts muligheder for 

modspil. 42...Lxd8 43.Th8 Ke7 44.h4 Kd7 

45.Txd8+ Txd8 46.Lxd8 Kxd8 47.Kf3 Ke7 

48.Ke3 Opgivet. 

Helge Andersen 
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Gonde Hansen har været medlem af 

Tønder Skakklub i en genera�on, 

godt og vel!  Han har også arbejdet 

længe og ihærdigt i klubbens tjene-

ste, bl.a. som kasserer i to omgange 

(første gang �lbage i 50’erne) og væ-

ret redaktør af Skaknyt i en årrække. 

Han stod også sammen med Kaj Elk-

jær og Egon Laugesen bag klubbens 

storartede jubilæumsskri. i 1997.  

I de seneste mange år har interessen 

samlet sig mest om først K-skak og 

dere.er Email-skak. 

Hvis man besøger Gonde, finder man ham 

o.e på sit kontor som på billedet herun-

der.  3 computere tændt og tankerne på 

Email-turneringer med spillere fra den 

ganske verden. 

Det er ikke usædvanligt, hvis han har gang 

i 10-20 par�er sam�digt! 

Han mestrer dog stadig også nærskakken, 

hvilket blev demonstreret med al tydelig-

hed ved de�e års sommerskak-træf. 

 nf 

Gonde Hansen 

 

 

 

Sommerskak hos Gunnar 

Svendsen: 

Til venstre: 

Adis Heremic 

Mucha Pudlo 

Helge andersen 

Til højre: 

Gonde Hansen 

Eivind Palm 
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Skakkalenderen 

mandag 14. aug. Sæsonstart  kl. 19 Teori og hyggeskak. 
Tilmelding �l hur�gskak her eller senest fredag 18. aug. ved mail 

mandag 21. aug. Vesteregnens hur�gmesterskab  de 3 første runder. 

mandag 28. aug Vesteregnens hur�gmesterskab  de 3 sidste runder. 
Tilmelding �l Tønder Byturnering senest kl. 23 

mandag   4. sept. Tønder Skakskole åbner på Medborgerhuset lokale 16 kl. 15.30 
Tønder Byturnering 1. runde kl. 19.00 

mandag 11. sept. Tønder Byturnering 2. runde 

lørdag 16. sept SGP-1 i Kolding 

mandag 18. sept. Tønder Byturnering 3. runde 
Tilmelding �l Grenzturneringen. 

�rsdag 19. sept. Tilmeldingsfrist �l Grenzturneringen. Kan ske online eller via mail 

mandag 25. sept. Hyggeskak og hængepar�er fra Byturneringen 

�rsdag 26. sept. Grenzturneringen: 1. runde kl. 19 i Ø Højst 

mandag   2. okt. Tønder Byturnering 4. runde 

mandag   9. okt. Tønder Byturnering 5. runde 

mandag 16. okt. Hængepar�er i Byturneringen og hyggeskak. 
Deadline for stof �l Skaknyt 161 

lørdag 21. okt. SGP-2 i Haderslev 

mandag 23. okt. Grenzturneringen: 2. runde kl. 19 i Tønder 



13 

Skakkalenderen 

mandag 30. okt Tønder Byturnering 6. runde 

mandag   6. nov Grenzturneringen: 3. runde kl. 19 i Niebüll 
Ingen skak i klublokalet. 

�rsdag   7. nov Hængepar�er i byturneringen. 

For de øvrige:  Teori kl. 19.30-21.00, dere.er hyggeskak. 

lørdag 11. nov SGP-3 i Fredericia 

mandag 13. nov Tønder Byturnering 7. runde 

søndag 19. nov. Tønder-1 spiller holdkamp i Mesterrække Syd 

mandag 20. nov. Muligvis holdkamp for Tønder-2. 

mandag 27. nov Teori kl. 19.30-21.00, dere.er hyggeskak. 

�rsdag 28. nov. Grenzturneringen: 4. runde kl. 19 i Leck 

søndag   3. dec. Tønder-1 spiller holdkamp i Mesterrække Syd 

mandag   4. dec. Muligvis holdkamp for Tønder-2 / Tønder Skakklubs lynmester-

skab 

mandag 11. dec. Julefrokost kl. 18 

søndag 17. dec. Tønder-1 spiller holdkamp i Mesterrække Syd 

mandag 18. dec. Muligvis holdkamp for Tønder-2 / Tønder Skakklubs lynmester-

skab 

Tirsdag 19. dec. GrenzGrandPrix: 1. runde kl. 19.15 i Øster Højst. Ingen �lmelding, 

man møder bare op inden kl. 19.10. 

Tirsdag 25. dec. Ingen skak i klublokalet 
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Mit großem Glück zum GRÖSSTEN (Schach-)Glück 

Als ich hörte, dass unsere Tochter Herle im Oktober ein Seminar mit dem Thema „Kann 

man Glück lernen? Ja!“ anbietet, schlug ich einen Beitrag unter obigem Titel vor, s�eß 

aber nicht auf Zus�mmung: „Nicht schon wieder Schach!“ … Na ja, aber ich denke, dass 

meine Erinnerung für die Schachfreunde schon interessant sein könnte. 

Was kann man in Hinblick auf „Schach“ und „Glück“ nicht alles erwähnen. Wenn unser 

Gegner gewinnt, hat er eigentlich immer nur Glück gehabt, und wir möchten das 

Schachspiel am liebsten in die Kategorie der verbotenen und straJaren Glücksspiele 

einordnen. Wenn wir gewinnen, beruht das (fast) immer nur auf unseren Meisterzügen. 

Vielleicht haben aber auch wir nur Glück gehabt, indem der Gegner einen unserer – 

zugegebenermaßen seltenen!!! – Fehlzüge nicht erkannt hat. Oder die Auslosung zu 

einem Turnier ergibt, dass ein bes�mmter Gegner, den wir  unbedingt mit einer unse-

rer weißen  Erfolgs- bzw. Geheimvarianten schlagen wollten, das Glück hat, selbst mit 

Weiß gegen uns anzutreten usw. usw. Ganz schlimm ist es, wenn wir uns sagen müs-

sen: „Nun habe ich schon kein Glück gehabt, und es kam auch noch Pech hinzu“… Ich 

bin mir sicher, dass jeder von uns noch viel Interessantes zum Thema „Schach und 

Glück“ beitragen könnte.  

Aber: Kann man als Schachspieler Glück lernen? Na, ich weiß nicht. Aber vielleicht doch 

bei Pokalturnieren im KO-System, wenn nur der jeweilige Sieger in die nächste Runde 

einzieht. Glück kann man haben, wenn man weiß, welche Eröffnung der Gegner regel-

mäßig spielt. Ich weiß nicht, ob es  in Dänemark eigentlich ein Pokalturnier gibt, das im 

KO-System den dänischen Pokalsieger ermi�elt. In Deutschland wird ein solches Turnier 

regelmäßig ausgetragen. Zu meiner wirklich ak�ven Zeit in den 70er Jahren hieß der 

Pokal, um den es ging,  Dähne(!)-Pokal, benannt nach einem Präsidenten des Deut-

schen Schachbunds. In Schleswig-Holstein ermi�elten zunächst die einzelnen Vereine 

ihren Pokalsieger, die dann auf Bezirksebene aufeinander s�eßen, und der Bezirkssie-

ger wurde dann auf Landesebene gegen die anderen Bezirkssieger ausgelost. Der Lan-

despokalsieger schließlich kam in die Runde der Sieger aus den übrigen Bundesländern.  

Rich�g los ging es für mich, als ich ab 1971 für den MTV Leck spielte. 1972 und 1973 

verlor ich auf Vereinsebene jeweils gegen den früheren Landesjugendmeister Christoph 

Osterkorn (will nach seiner Pensionierung in der kommenden Saison wieder ak�v wer-

den!). Gegen ihn ha�e ich kein „Glück“, obwohl ich sein Eröffnungsrepertoire kannte.  

Um etwas Glück zu lernen und es dann auch etwas steuern zu können, entschloss ich 

mich in Hinblick auf zukün.ige Pokalturniere auf die wich�gsten Eröffnungen mit 

Schwarz 1.e4 Sf6; 1.d4 d5 2.c4 Sc6 oder 2.Sf3 Sc6;  1.Sf3 Sc6; 1.c4 e5 nebst f5 zu erwi-
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dern, alles zweischneidig,  aber doch auch Gewinnchancen bietend. In der 1. Runde im 

August 1974 ha�e ich mit Weiß einen leichteren Gegner, und in Runde 2 war ich mit 

Schwarz gegen unsere Rekordlandesmeisterin Dietlind Meinke erfolgreich (1.e4 Sf6).  In 

Runde 3 ging es dann wieder gegen Osterkorn mit Schwarz, wobei ich das Glück ha�e, 

dass er wie immer 1.b3 spielte und ich somit Revanche nehmen konnte (1.b3 e5 2.Lb2 

Sc6 3.e3 d5 4.Lb5 Ld6 5.f4 f6). Das Endspiel gegen Ulrich Weber, einen unserer damals  

stärksten Jugendlichen, gewann ich mit „ Fisherman’s friend’s“  Erfolgsvariante 1.e4 e5 

2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Lc6. Und dann ging es auf Bezirksebene glücklich mit Schwarz wei-

ter gegen Dr.Drebes, den Sylter Spitzenspieler und bald darauf langjährigen Mann-

scha.skameraden in Leck (1.d4 d5 2.c4 Sc6 3.e3 e5 4.de d4 5.ed Dd4 6.Dd4 Sd4 7.Ld3 

Lg4)und hinein ins Bezirksendspiel mit Weiß gegen Jäke  vom Schachklub Eckernförde 

(1.e4 e6 2.Sf3 d5 3.Sc3 Sf6  4.e5 Sfd7 5.d4 c5 6.Lb5). Dass ich bis zum Sieg 93 Züge 

durchhalten musste, war wohl der Grund dafür, dass wir vor ein paar Jahren – beide 

schon im Seniorenalter – uns in der Bezirksliga dreimal auf Jäkes Vorschlag „Wir beiden 

Alten tun uns doch nichts mehr an“ nach wenigen Zügen (1.c4 e5) auf Remis einigten… - 

Nun war ich gespannt auf den ersten Gegner auf Landesebene: Mit Schwarz gegen Bur-

mester (Mölln bzw. Schwarzenbek; gegen ihn lieferte sich Niels vor ein paar Jahren eine 

aufregende Par�e im Seniorenhalbfinale Leck-Schwarzenbek). Ich gewann mit 1.e4 Sf6 

2.e5 Sd5 3.Sf3 g6. Dann kam es im Halbfinale aber knüppeldick: Hans-Uwe Kock 

(Neumünster bzw. Rendsburg). Gegen den Landesjugendmeister, -einzelmeister, -

seniorenmeister und -pokalsieger  und langjährigen Meisterklassenspieler ha�e ich in 

mehreren Par�en eigentlich nie etwas zu bestellen gehabt. 

Nun kam das Glück ins Spiel, dass er mich angesichts dieser Niederlagen und meiner 

Eröffnungswahl  vielleicht etwas unterschätzt hat. Die Par�e fand an seinem Wohnort 

sta�, so dass ich Weiß ha�e, und endete nach 1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed cd 4.Ld3 (von Bob-

by Fischer ein paar Jahre davor mit einer Verstärkung versehen) und insgesamt 78 Zü-

gen remis. Also dur.e ich meinen Gegner am nächsten Tag noch einmal besuchen, 

ha�e dann aber Schwarz. Es wurde nach 1.d4 d5 2.Sf3 Sc6 3.Lf4 wieder sehr spannend, 

aber am Ende hieß es doch 0:1. Im Finale gab es jedoch einen noch schwereren Gegner: 

Klaus Wockenfuß, zehn Jahre jünger als ich, wie Kock mehrfacher Titelträger  Schleswig-

Holsteins und am�erender Landesmeister, der  auf mich wartete. Ich rechnete mir mit 

Schwarz überhaupt keine Siegchancen aus, wollte mich nur so gut wie möglich wehren, 

zumal Wockenfuß bei der deutschen Meisterscha. zuvor den 6.Platz belegt ha�e.  Aber 

es kam mit Glück (Wockenfuß nach der Par�e zu meiner Eröffnungswahl: „Von dem 

Kram verstehe ich nichts.“) ganz anders, und nach 27 Zügen war ich am 25.10.1975 

schleswig-holsteinischer Pokalsieger! Und „stolz wie ein Spanier“!   1976 gewann 

Wockenfuß die deutsche Meisterscha., vertrat dann als Na�onalspieler die Bundesre-
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publik bei der Schacholympiade 1976 sowie bei mehreren interna�onalen Mann-

scha.swe�bewerben und spielte  über  viele Jahre bei verschiedenen Vereinen am 1. 

Bre� in der Bundesliga. Er war der einzige Spieler, der die ersten 100 We�kampfe der 

eingleisigen Bundesliga bestri�. Ich dagegen war in der nächsten Runde gegen den 

Hamburger Pokalsieger auf Bundesebene ausgeschieden.  

Aber das dicke Ende, das letztlich zur Überschri. dieses Beitrags führte, kam Jahre spä-

ter, als es Computer gab. Da sollte mir FRITZ doch alle meine Glanzzüge gegen Wocken-

fuß möglichst mit drei Ausrufezeichen kommen�eren – und zeigte mir schon sehr bald 

einen Gewinnzug für Wockenfuß, wonach ich wohl sofort aufgegeben hä�e… So kam 

ich mit dem großen Glück, dass mein Gegner den Gewinnzug nicht gesehen ha�e und 

ich mir meines Fehlzugs gar nicht bewusst gewesen war, zu meinem größten Schach-

glück! 

Hier nun die Par�e Wockenfuß – Forbrich: 

1.Sf3 Sc6 2.d4 (wer nicht im ersten Zug e4 spielt, tut das meistens auch nicht im 2.Zug)  

d5 3.c4 (also die Tschigorin-Verteidigung durch Zugumstellung) Lg4 4.Da4 (Aljechins 

Methode) Lf3: 5.ef e6 6.Sc3 Sge7! 7.Lg5 h6 8.Le7 (8.cd!?) De7 9.c5 g6 10.Lb5 Dd7 11.h4 

Lg7 12.000 (hier und in den nächsten Zügen kam auch h5 in Betracht) a6 13.f4 00 

14.Lc6: Dc6: 15.Dc2 (15.Dc6 bc 16.h5 TJ8, etwa =) b6 16.cb Db6: 17.h5 Dd6 18.g3 

(18.Se2!?) c5 19.dc (19.Se2)Dc5 20.hg (20.Se2) Tac8 21.gf Tf7  

DIAGRAM   

22.Dg6 d4! 23.Th5 (23.Td3 re�et nicht) Dc4 

24.De4 (24.Te5 re�et nicht) dc 25.Td8 Tff8 

26.Tf8: Kf8: 27.Dc4 cb 0:1 

Bei aufmerksamem der Par�e habt Ihr si-
cherlich im Gegensatz zu Wockenfuß und 
mir damals meinen frühen Fehler entdeckt 
und auch seinen möglichen Gewinnzug. 
Wenn nicht, dann schlagt auf der letzten 
Seite nach. 

På dansk: Find en �dlig fejl af Forbrich, som 
modstanderen heller  ikke så. Den er lidt 
svær! Løsning på sidste side) 

Damit für die Mannscha.en aus Tondern und Leck die nächste Saison ganz anders – 
also viel besser!- verläu. als die letzte, lasst uns ruhig auch wieder etwas auf das Glück 
vertrauen – die anderen kochen ja auch nur mit Wasser! -, vorher aber rechtzei�g an-
fangen, das Glück zu lernen! … 

Gode fornöjelse!                                                                                            Burkhard Forbrich 
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Pokalturneringen er en turnering, som jeg 

sjældent vinder, da et tab eller en remis 

sender mig ud af turneringen. I år er jeg 

nået �l finalen, som spilles mod Kaj den 14. 

august – e!er deadline �l de"e blad. 

Første runde blev spillet 24. januar og 14 

meldte sig. Det er det højeste antal i flere 

år. Det gav håb om en nem lodtrækning i 

første runde, men jeg fik Gunnar med sort – 

bestemt ikke en ønskemodstander, hvis det 

skulle være let. Her er der ikke mulighed for 

at forberede sig på modstanderen. 

 

Gunnar Svendsen – Helge Andersen 

1.c4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 e5 4.e3 c6 5.d4 e4 

6.Se2 d5 7.b3 Ld6 8.Sbc3 Le6 9.c5 Lc7 10.b4 

a6 11.Ld2 Sbd7 12.a4 b5 13.axb5 [13.a5 

Here!er kunne jeg spille på kongefløjen, 

hvor mine officerer står bedst.] 13...axb5 

14.0–0 g5 15.f4  

exf3 [15...gxf4 16.Sxf4 og hvid står godt - 

lad bonden blive på g5, så springeren ikke 

kan komme �l f4.] 16.Lxf3 0–0 17.Lg2 Se4 

18.Sxe4 fxe4 Sort står bedst. Nu burde jeg 

by"e de tunge officerer og udny"e at hvids 

le"e ikke har nogen gode felter. 19.Db3 Lg4 

20.Sc3 Kg7 [20...Sf6 Forhindrer kombina�o-

nen. Jeg havde ikke set den kombina�on 

han spiller, og jeg troede han kunne slå 2 

gange på e4 e!er Sf6. 21.Sxe4 Sxe4 22.Lxe4 

(22.Txf8+ Kxf8 23.Tf1+ Sf6µ) 22...Txf1+ 

23.Txf1 Le2 24.Tf2 Lc4µ]  

21.Sxb5 cxb5 22.Dxd5 Txa1 23.Txa1 Tf5? 

24.Dxe4 Sf6 25.Db7 Kh6 Sort står rig�g 

skidt - hvid truede Ta7. 26.Dxb5 Lf3 27.Lxf3 

Txf3 28.Dc6 g4 Med 4 fribønder for en offi-

cer står hvid klart bedst. Går han med b-

bonden taber sort hur�gt. 29.Ta8 De7 

30.Ta7  

Pokalturneringen 
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De4! 31.Dxe4 Sxe4 32.Le1 [32.Txc7 Sxd2 
33.b5 Se4 34.Ta7 (34.b6 Sg5 35.b7 (35.h3 

Sxh3+ 36.Kg2 Tf2+ 37.Kh1 Tf1+ 38.Kg2 

Tf2+ Remis.) 35...Sh3+ 36.Kg2 Tf2+ 37.Kh1 
Tf1+ 38.Kg2 Tg1#) ] 32...Ld8 33.c6 Txe3 

34.Kf1 Tf3+ 35.Kg2 Lb6 36.Ta6 [36.c7 Niels 
mente de�e træk havde afgjort par�et 
�dligt, men det er dårligere end teks�ræk-
ket. 36...Sd6 37.Tb7 Sc8 38.d5 Tf7 39.d6 
Le3] 36...Lc7 37.Ta7 Tf7 38.b5 Sd6 Dækker 
tårnet og truer på b5. Hvids bonder er 
stoppet, og hans s�lling begynder at 
smuldre. 39.Ld2+ Kg6 40.Lf4  

[42...Sxd4 43.Txf7 Sxc6 (43...Kxf7 44.c7 og 
hvid får en dronning.) ] 43.Tb6 [43.Txf7 
Sxf7 44.c7 Sd6 45.Kg3 Kf5 Springeren hop-
per mellem c8 og d6, så hvid kommer i 
træktvang.] 43...Tc7 44.Ta6 Kf5 45.Kg3 

Se4+ 46.Kh4 Kxf4 47.d5 Ke5 Her bor hvid 
slå på g4, og der vil være remischancer. 
48.Ta5 Sf6 49.Kg3 [49.Kg5 Tg7+ 50.Kh4 
(50.Kh6 Tg6#) ] 49...Tg7 50.Tc5?? En grov 
fejl e.er små 4 �mers spil, men sort bor 
vel vinde alligevel. 50...Se4+ 0–1 

Det var bestemt ikke rebærdigt, at jeg 
vandt, men Gunnar kendte ikke sin besøgs-
�d. (36. c7) Desuden var jeg heldig med 
mine brikkers placering, da jeg bestemt 
ikke havde set alle kombina�oner. 

Foruden mig vandt Edlef, Kaj, Adis, Niels 
og Eivind deres par�er, mens Mar�n  og 
Emma gik videre uden kamp. 

Kvarbinalerne blev spillet den 20. marts. 
Jeg havde meget at bes�lle i den periode – 
både på skolen og privat. Jeg håbede igen 
på en let modstander, men jeg fik Niels. 
 

Niels Falsig – Helge Andersen 

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.Lf4 Lg7 5.e3 0–

0 6.h3 tempotab - sort spiller ikke Lg4 e.er 
Sf3. [6.cxd5 Sxd5 7.Sxd5 Dxd5 8.Lxc7 Sort 
ofrer en bonde, men det giver farligt spil.] 
6...a6 7.Sf3 dxc4 8.Lxc4 b5 9.Lb3 Lb7 

10.Tc1 Sbd7 11.a4 c6 12.0–0 Db6 Sort 
dækker sine bønder og placerer sin dron-
ning i samme diagonal, som hvids konge. 
Det får betydning senere i spillet. Giver 
plads �l et tårn i d-linien. 13.Te1 [13.Se5 
Tac8=] 13...c5 Et meget almindeligt tema - 
ødelægger hvids centrum og åbner d-

linien. 14.La2 Tfd8 15.Se5 Svækker d4. 
15...c4 Lukker for løberen, som truede 
med at slå på f7. Truer desuden med at 
skabe en fribonde på D-fløjen.  16.f3? Hvid 
truer med fremrykning i centrum, men han 
kommer for sent. Det skyldes kongens 
placering i diagonalen a7-g1. Derfor er 16. 
f3 en fejl, men hvid vil heller ikke se passivt 
�l. Uden 16. f3 er s�llingen næsten lige. 
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16...Sh5 17.Sxd7 Txd7 18.Lh2 e5 Igen gæl-
der det centrum. Hvids brikker står uhel-
digt. E.er 19. d5, Tad8 ville e4 være et 
ønsketræk, men kongen ville så stå i slag. 
19.Se2 [19.g4 exd4 20.gxh5 Tad8 21.Sxb5 
axb5 22.axb5 dxe3 23.De2µ] 19...exd4 

20.Kh1 [20.exd4 Lxd4+ 21.Kh1 Tad8µ] 
20...Tad8 [20...d3 21.Dd2 Lxb2 22.Tb1 Lg7 
Kunne også være spillet.] 21.e4? [21.exd4 
Hvids bedste mulighed, men sort bor vinde 
med en god s�lling og en bonde over. 
21...Lxd4 22.Sxd4 Txd4 23.Dc2] 21...d3 

Opgivet - når springeren fly�es spilles 22. 
d2 og sort vinder et tårn. 0–1 

 

Der var ikke de store overraskelser i kvart-
finalerne. De øvrige, som vandt var: Kaj, 
Eivind og Mar�n. 

I semifinalen trak jeg den højest ratede af 
de 3. Det posi�ve ved de hårde modstan-
dere i pokalturneringen er, at jeg får nogle 
spændende par�er. 

 

Helge Andersen - Eivind Palm  

1.d4 e6 2.c4 f5 3.Sc3 Lb4 4.Ld2 Sf6 5.Sf3 

b6 6.g3 Lb7 7.Lg2 0–0 8.0–0 a5 9.a3 Lxc3 

10.Lxc3 Se4 11.Le1 d5 12.cxd5 Lxd5 

13.Se5 Sd7 14.Sd3  

g5 Springeren ville stå fint på f4, men g-

bonden bliver svag. 15.Tc1 Tc8 16.b4 axb4 

17.Sxb4 Sdf6 18.f3 Sd6 19.Ld2 Den svage 
bonde trues. 19...g4  

20.Sxd5 Sxd5 [20...exd5 21.Lg5 gxf3 
22.Lxf3 c6 23.Db3 Sc4 24.Txc4 dxc4 
25.Dxc4+ Kg7 26.Lxc6 Dd6 27.d5²] 21.fxg4 

Nu vinder hvid materiale. 21...fxg4 

22.Txf8+ Dxf8 23.e4 Se7 24.Dxg4+ Dg7 

25.Dxe6+ Kh8  

26.e5? [26.Lf4 Dxd4+? 27.Kh1± Sort har 
store problemer med diagonalen a1–h8 og 
udækkede officerer.] 26...Sb5 27.Lb4? 

[27.Dd7 Hvid vinder let.] 27...Sxd4 28.Dc4 
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Der truede en familieskak på e2. 28...c5 

29.Da6  

Dxe5? [29...Dg5 vinder let for sort] 30.Te1 

Db8 31.Txe7 Tc7 [31...cxb4 32.Dd3± Truer 
springeren og mat på h7.] 32.Txc7 Dxc7 

33.Lc3 De5 34.Dc8+ Kg7 35.Dd7+ Kg6 

36.Lxd4 cxd4 37.Dc6+ Kg7 38.Db7+ Kh8 

39.Le4 Dejligt at spille, da det blokker for 
skak på forste række og truer mat på h7. 

39...Dh5 40.Dc8+ Kg7 41.Dd7+ Kf6 

42.Dxd4+ Ke6 43.Dxb6+ Ke7 44.Db7+ Ke6 

45.Dd5+?! Jeg var meget træt og var bange 
for at overse en evig skak. Slutspillet er 
nemt vundet. 45...Dxd5 46.Lxd5+ Kxd5 

47.Kf2 Kc4 48.Kf3 Kb3 49.Kf4 Kxa3 50.h4 

Kb4 51.Kf5 Kc5 52.g4 Kd6 53.Kf6 Kd7 

54.Kf7 Lukker af, så kongen ikke kan kom-
me �l forvandlingsfelterne. 54...Kd6 55.g5 

Ke5 56.h5 Kf5 57.g6 hxg6 58.hxg6 1–0 

 

Med Kaj i finalen får jeg mødt de 4 højest 
ratede spillere i turneringen. Selv om man, 
en a.en når man er uoplagt, ønsker en 
le�ere modstander, så er det jo disse par�-
er man får mest ud af. 

Jeg har selvfølgelig brugt noget af somme-
ren på at forberede mig mod Kaj, både 
med hvid og sort.  

Skal kongegambi�en i spil igen eller??? 

 

Helge Andersen 

Sommerferiebesøg  i Tønder SFO. Det er Torben Frederiksen $l venstre. 



23 

Tilbageblik………….…..       

Skaknyt 60 markerede 15 år med uaJrudt udgivelse af Skaknyt 4 gange årligt, også selv 
om no 60 var et par måneder forsinket. Men forsinkelsen gav plads �l flere store nyhe-
der. 

Spillestedet fly�ede �l Bagerskolen fra Omsorgscentret, der var under ombygning. Det 
gav visse begynderproblemer med kaffe osv. 

Nye medlemmer: Der blev sagt farvel �l Uffe Leisner og John Nielsson, der begge hav-
de spillet på førsteholdet. Men der kom også nye �l i form af Svend Erik Kramer, Leif 
Bregnedal, Anders Vælds og Iver Beck, samt ikke mindst Curt Hansen, som det lykkedes 
at få �lkny�et klubben gennem et sponsorat fra Tønder Bank, etableret af Nis. P Joll-

mann. Curt var på det �dspunkt Danmarks suverænt stærkeste spiller og no. 14-17 på 
verdensranglisten.  

Holdturneringen stod for døren og Tønder kunne s�lle med hele 6 hold, hvor de 4 
øverste var 8 mands. Førsteholdet havde året før misset oprykning fra 3. devision, - 
men nu skulle det ske! Holdet så sådan her ud: Curt Hansen, Jesper Mørch Lauridssen, 
Jens Chr. Lund, Arne Ma�hiesen, Mar�n Ma�hiesen, Egon Laugesen, Sv. E Kramer og 
Asger Olesen. 

Andetholdet i Mesterrækken så nu også meget godt ud: Leif Bregnedal, Kaj Elkjær Lar-

sen, Niels Falsig, Rene Ratchke, Johnny Harboe, Anders Vælds, Knud Løvenholdt og Jørn 

Lassen. 

Tønder Byturnering var godt i gang, og her havde Egon Laugesen taget føring med 
maksimum 4 points. 

Løgumkloster Byturnering løb parallelt, og e.er 3 runder lå Asger Olesen på en delt 
førsteplads i mesterklassen, mens Nis P. Jollmann førte basisrækken med maksimum 
e.er i 3. runde at have vundet topopgør mod Bo Falsig. 

HurDgskak for hold: På den �d stod Tønder hvert år som arrangør for en hur�gturne-
ring for 3 mands hold. Vinder de�e år blev Bylderup-1, der kun afgav to halve ved Curt 
Hansen og Mar�n Ma�hiesen.  

Ringsted sommer-EMT: Her var Mar�n Ma�hiesen med. Han præsterede at blive no 2 i 

såvel den kordinerede turnering, en hur�gturnering  (e.er Niels J Fries Nielsen) og en 

lynturnering. 

 Medlemslisten var med i de e blad: 60 medlemmer pr. 29. sept 1992. Det var 

%der dengang….                                                                                                           nf 

Skaknyt  60     
Okt.       1992 

Forbrichs ustraffede fejl: Lösung : 9. … g6?? (geboten war 9. … a6) 10.La6! 
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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 Medborgerhus 

Lokale 16 

Mandage kl. 15:30 – 17:00 

(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 


