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Hvad byder 2018? 

Pokalskak.  

Vi starter med på første kluba�en at åbne for vor pokalturnering.  Tilmelding 

kan ske ved femmøde senest 19.10, hvor vi så trækker lod "l første runde. 

Der spilles jo med 2 "mer/spiller  "l hele par"et. Næste runde ligger 12. febru-

ar, ganske vist med sammenfald for andetholdets afslu(ende kamp i A-rækken.  

Der bliver formentlig udsat en kamp eller to. 

Klubturneringen. 

Starten ligger sent i år, nemlig den 5. marts, - men der nås fint 7 runder inden 

sæsonen slu(er af.  

Generalforsamlingen 

ligger mandag den 26. februar kl. 19.15. Mere herom senere i bladet. 

SydGrandPrix 

Vi har sagt ja "l at stå for den afslu(ende SGP-afdeling lørdag den 17. febr. For-

håbentlig vil mange af vore egne være med, og det er oplagt, at en hel del fra 

Tønder Skakskole går med i skoleskakklassen ved de(e stævne.  

Grenzturneringen  

fortsæ(er frem "l maj. Der er i skrivende stund spillet 4 af de 9 runder, og de 4 

Tønderdeltagere er kommet fint fra start.  Resultater og s"llinger kan findes på 

hjemmesiden. 

GrenzGrandPrix 

er også startet løber også frem "l sæsonslut. Der er afviklet en af de ialt 7 afde-

linger.  Mere på hjemmesiden.  

Tønder Skakskole 

har pæn "lslutning med 8-10 deltagere pr gang.   

Holdturneringen 

er næsten halvvejs. Førsteholdets resultater har ikke været prangende, men 

det går. Andetholdet ligger med en score på ca 50% midt i A-rækken. 

Sommeren 2018. 

Sæsonen slu(er omkring 1. juni, og der bliver ca 3 gange sommerskak. Den nye 

sæson ventes at begynde med hur"gskak 13. eller 20. august.  
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Generalforsamling i Tønder Skakklub 

mandag den 26. febr. 2018 kl. 19.15 

   

Der indkaldes hermed "l ordinær generalforsamling i Tønder Skakklub på. i vort 

spillelokale på Tønder Gymnasium. 

              

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsførerens beretning 

4. Fastsæ,else af kon-ngent, kørsels-lskud og turneringsindskud  

5. Indkomne forslag  (skri1ligt -l NF senest  23. 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 uændret  kon"ngentet, dvs:: 0-14 år: 400kr, 

15-20 år 500, øvrige 700kr, 

Kørsels"lskud: Uændret 1 kr pr km. 

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 23. februar. 

Ad 6: Bestyrelsen genops"ller, men er naturligvis på valg. 

Ad 7: Skal vi lave et rent skoleskakstævne for elever fra Tønder kom-

mune ligesom sidste år? 

                                        nf 

 

Vi håber på god -lslutning -l arrangementet.  

Vi vil gerne have mange input. 
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Anekdoter fra mit liv med Caissa 

 
Af Helge Andersen 

Skakugler. 

 

Hvad kendetegner en rig"g skakugle? 

 Han er hur"g – han er jo færdig 

med sit par". 

 Han går e�er kvalitet – de fleste 

ugler følger den øverste gruppe. 

 Han går e�er sensa"onen – der er 

flest ugler, hvis favori(en er på vej 

ned. 

 Han diskuterer ivrigt par"et med 

andre ugler. 

 E�er par"et fortæller han de 2 spil-

lere, hvordan de burde have spillet. 

 

Første gang jeg oplevede skakugler 

ved mit par", var i min første sæson i 

Tønder. Jeg var 21 og var lige fly(et "l 

byen, da jeg var blevet optaget på 
byens lærerseminarium. Vi havde ikke 

ra"ng dengang, men jeg spillede i 1. 

klasse (Det vil sige 1700-1900 i ra"ng 

– nok nærmere 1700 end 1900.) 

I 3. runde skulle jeg møde Egon Lau-

gesen. Jeg havde vundet de 2 første 

runder. Niels havde i 2. runde prøvet 

at ofre sig igennem, men paraderne 

var oppe. Når man først har ofret, så 

er man "t nødt "l at fortsæ(e. 

 

Niels Falsig – Helge Andersen 

Tønder byturnering 1978 

 

1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Sc3 Sf6 4.f3 exf3 

5.Dxf3 e6 6.Lg5 Le7 7.0–0–0 0–0 8.Ld3 

Sbd7 9.h4 Tb8 10.Sge2 b6 11.Sf4 Lb7 

12.Dg3 a6 13.Lh6 Se8 14.h5 Kh8 

15.Sg6+ fxg6 16.hxg6 gxh6 17.Th3 Lg5+ 

18.Kb1 Sg7 19.Tdh1 Df6 20.a3 Df4 

21.Txh6 Lxh6 22.Dh3 Sf5 23.Se2 Dg5 

24.Lxf5 exf5 25.Dxh6 Dxh6 26.Txh6 Sf6 

27.Sf4 Kg7 0–1 

 

E�er 2 sejre var op"mismen selvfølgelig 
høj. 

Egon Laugesen,  

(Billedet er fra jubilæums-skri�et 1997.) 
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Egon  dukkede op, og han ser jo ikke 

særlig farlig ud. Jeg har helt sikkert be-
varet op"mismen. Jeg vidste jo ikke, at 

han var en af Sønderjyllands stærkeste 

spillere og flere gange havde spillet 

med i eliteklassen ved DM. 

Egon blev bymester det år og har i peri-
oden 1970-2002 vundet "tlen 12 gange. 

Det er kun Kaj Elkjær Larsen, som har 

vundet den lige så mange gange. 

Egon Laugesen – Helge Andersen 

Tønder byturnering 1978 
 
1.e4 c5 2.c3 Det træk har sikkert ikke 

øget respekten for modstanderens skak-

kunnen. Alle andre spillede 2. Sf3 og 3. 

d4. Jeg vidste på den "d ikke, at det var 

almindelig teori. Senere har jeg selv 

brugt åbningen – bl.a. som forsvar, når 

Chris"an har spillet Morragambit. Se 

sidst i ar"klen. 2...Sc6 3.Sf3 e5 Jeg er ude 

af teorien, min logik sagde mig, at d4 

skal forhindres. 4.Lb5 d6 5.d4 cxd4 

6.cxd4 Ld7 7.Sc3 exd4 8.Lxc6 dxc3 

9.Lxd7+ Dxd7 10.bxc3 Fritz siger lige spil. 

10...Sf6 11.0–0 Le7 12.Dd3 0–0 13.La3 

Tfe8 14.Tad1 Tad8 15.Tfe1 Lf8 16.Lc1 h6 

17.Dd4 Le7 18.Sh4 a6 19.Sf5 d5  

20.Sxe7+ [20.Lxh6! gxh6 21.De5 Kf8 

22.Dg3 Sh5 23.Dg4 og den sorte s"lling 

bryder sammen.] 20...Dxe7 21.e5 Sh7 

22.f4 Sf8 23.f5 Sh7 24.f6 gxf6 25.Lxh6 

Kh8 26.exf6 Dxf6 27.Dxf6+ Sxf6 28.Lg5 

Txe1+ 29.Txe1 Kg7 30.Te7 [30.Tf1 Td6 

31.Lxf6+ Txf6 32.Txf6 Kxf6 33.Kf2 Den 

hvide h-bonde bliver hur"gt for farlig.] 

30...d4 Frækt spillet, men jeg havde dår-

lige erfaringen med passivt forsvar, som 

30. -, Tb8. 31.cxd4 Her omkring "lbød 

han remis, som jeg afslog. Jeg skulle lige 

prøve en fidus. Det betød, at jeg opleve-

de en masse ugler ved mit bræt. ”Ham 

den nye har lige afslået en remis fra 

Egon!” 31...Txd4  

32.Lxf6+ [32.Txb7 Se4 Fidusen. Truer 33. 

-, Td1 mat og Sxg5. 33.h4 Eneste træk 

som redder s"llingen. 33...Sxg5 34.hxg5 

Ta4 35.Tb2 Kg6 Nu er s"llingen en død 

remis.] 32...Kxf6 33.Te2 b5 34.Tc2 ½–½ 

I 4. runde tabte jeg, og de 3 sidste runder 

endte remis, men det var en fin start i 
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Wir kennen das doch alle: Wir haben 

unglücklich, unverdient oder krank 

(„Noch nie hat ein Gesunder eine 

Schachpar"e verloren…“) eine Par"e 
verloren (vielleicht auch aus allen die-

sen Gründen…), noch dazu gegen ei-

nen Gegner, den wir als schwächer 

eingestu� ha(en, und nun können 

wir es gar nicht erwarten,  Revanche 

zu nehmen, um ihm zu beweisen, 

dass man der stärkere Spieler ist. Die-

se Revanchesucht  führt dann o� da-

zu, dass man keinen kühlen Kopf be-

wahrt und  … auch die lange erwarte-
te Revanchepar"e verliert. Um wieviel 

schöner ist es, wenn man als angeb-

lich Schwächerer beide Par"en ge-

winnt, noch dazu gegen einen wirklich 

Stärkeren! An zwei solche Gewinnpar-
"en erinnere ich mich immer noch 

sehr gern. 

1970 begann meine richterliche Be-

rufslauWahn am Amtsgericht Wester-

land, wo ich dann fast ein Jahr lang als 

28jähriger Berufsanfänger gleich als 

Strafrichter für die Insel Sylt zuständig 

war. Da war das wirkliche Leben sehr 

o� spannender, aufregender und 

überraschender als die Klötzchen 

 

Wenn man gar nicht erwarten kann, Revanche zu nehmen 

Dazu etwas interessante (?) Theorie 

Tønder. 

Jeg har selv optrådt som skakugle flere 

gange. I den netop afslu(ede byturnering 

har jeg flere gange oplevet uglerne ved 

mit par". Jeg har flere gange – i hvert fald 

e�er uglernes mening – stået "l tab. 

Her ses hvordan den samme s"lling kan 

nås e�er få træk med 2 ret forskellige 

åbninger. 

 

 

Chris-an Karstensen  

Helge Andersen 

Tønder byturnering omkamp 2016. 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 Sf6 4.e5 Sd5 

5.cxd4  

 

Par"et endte e�er 42 træk remis, men 

s"llingen kunne også være opstået e�er: 

1. e4, c5 2. c3, Sf6 3. d5, Sd5 4. d4, cxd4 

5. cxd4. 

_______________________ 

� side  24  /  weiter Seite 24 
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Sidste år havde jeg tabt de første 2 

runder, og så var chancen for at vinde 
turneringen væk. Det må(e bare ikke 

ske i år! 

Første runde var mod sidste års num-

mer 2, Eivind Palm. Velforberedt kørte 

jeg afsted og hørte fodboldlandskamp 

i radioen hele vejen "l Tønder. 

Jeg spillede skidt, og Eivind spillede 

godt i hele par"et, så jeg drog skuffet 

hjem med et 0. 

Mere spændende var par"et mellem 

Niels og Micha. Niels mente, at han var 

meget heldig – bedøm selv. 

Niels Falsig - Micha Pudlo  

1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Sf3 d6 4.Sc3 Lg4 

5.e3 c5 6.Le2 cxd4 7.exd4 Sh6 8.h3 

Lxf3 9.Lxf3 Sc6 10.Le3 0–0 11.0–0 Sf5 

12.Lxc6 bxc6 13.Dd2 Dc7 14.g4 Sxe3 

15.fxe3 d5 16.Se2 Dd7 17.Sg3 = 

17...e5 18.c5 exd4 19.exd4 h5 20.Df4 

Tab8 21.b3 h4 22.Sh1 Tb4 23.Tad1 

Te8 24.Sf2 Te2 25.g5 De6 26.Sg4 Txa2 

27.Sh6+ Lxh6 28.gxh6 Txb3 29.Tde1  

Df5? [29...Dd7 Dækker den generende 

skak på e8. 30.Dxh4 (30.Df6? Tg3+ 

31.Kh1 Dxh3#) 30...Taa3] 30.Dxh4 

Dh5? [30...Dd7] 31.Te8+ Kh7 32.Txf7+ 

Kxh6 Opgivet, da 33. Th8 er mat. 1–0 

Ugen e�er skulle jeg have spillet mod 

Kaj, men han meldte aWud. Modstan-
deren "l Niels havde også meldt aWud, 

så jeg spillede 6. rundes par" mod Ni-

els. Han kom skidt fra start og satsede 

på et kontraangreb, men da det ikke 

slog igennem, vandt mit angreb.  

Chris"an gjorde kort proces med 

Eivind: 

Chris-an Karstensen - Eivind Palm  

1.e4 c5 2.Sc3 e6 3.f4 d5 4.e5 Sc6 5.Sf3 

f5 6.Lb5 Ld7 7.d4 Sh6 8.Lxc6 Lxc6 

9.Sg5 cxd4 [9...Dd7 og s"llingen er ret 
lige.] 10.Sxe6 Dh4+ 11.g3 Dh3 12.Dxd4 

Tc8 13.Ld2 b6 14.Sxf8 Txf8 15.0–0–0 

Sg4 16.Kb1 Kf7  

17.Sxd5 Tfd8 18.e6+ Kg8 19.Lc3 Tc7 

20.e7 [20.Se7+ Txe7 21.Dxg7+ Txg7 

Tønder Byturnering 
Af Helge Nadersen 
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22.Txd8+ Le8 23.Txe8#]  1–0 

Et resultat der betød, at jeg selv kunne 

afgøre det hele. 

 

Det psykologiske spil. 

I tredje runde kom opgøret mod Chris"-
an. Hvis jeg vandt par"et, så ville turne-

ringen være helt åben. Ved andre resul-

tater skulle jeg håbe på mirakler. 

Helge Andersen - Chris-an Karstensen  

1.d4 d5 2.c4 Her opstod en sjov situa"-

on. Chris"an tænkte rig"g længe. Det 

psykologiske spil var i gang. Han over-
vejede om jeg havde kigget på 2. -, e5, 

og han tænkte sikkert også på, at remis 

ville være godt for ham i turneringen. 

Da Chris"an havde tænkt i flere mi-

nu(er sagde Niels: ”Jeg ved godt, hvad 
du uden overvejelser havde spillet, hvis 

jeg havde siddet overfor." Jeg beholdt 

mit pokerface, og lidt e�er spillede 

Chris"an:  e5 3.dxe5 d4 4.a3 a5 5.Sf3 

Sc6 6.Sbd2 6...Lg4 7.g3 Sge7 8.Lg2 Sg6 

9.0–0 Dd7 10.Te1 Le7 11.Sb3 Td8 

12.Ld2 b6 Løberen på g2 er rig"g stærk, 

og får stor betydning i par"et. 13.Sc1 

Scxe5 14.Sxe5 Sxe5 15.Dc2 0–0 16.Sd3 

Lf6 17.b4 axb4 18.axb4 Sxd3 19.exd3 

Tfe8  

20.b5 Fastlægger sorts bønder, som 

bliver svage. Løberen truer desuden 
med at gå "l c6. 20...Df5 21.Lf4 Dc5 

[21...Le5 22.Lxe5 Txe5 23.f3 Lh5 

(23...Lh3 24.g4±) 24.g4±] 22.Txe8+ 

Txe8 23.Lc6 Tc8 24.f3 Le6 25.Ta7 Le5 

26.Lc1 Truer med La3 og damefangst. 
26...De7 27.f4 Ld6 28.Kg2 Lg4  

29.h3 Her skulle der regnes langt – 

E�er dronningeaWytning kan kongen 

jage løberen over på b3, hvor den må-

ske kan fanges. 29...De2+ 30.Dxe2 Lxe2 

31.Le4 g6 32.Kf2 Ld1 33.Ke1 Lb3 34.La3 

Kg7 [34...Lxa3 35.Txa3 Lxc4 (35...Lc2 

36.Kd2 Lb1 37.Ta1+-) 36.dxc4 Te8 

37.Ta8+-] 35.Lxd6 cxd6 36.Kd2 Te8 Nu 

fanger Th3 løberen, men det giver sort 

modspil når sorts tårn går "l e3. 37.g4 

Lxc4 Det havde jeg ikke set, og i bare 
irrita"on så jeg heller ikke næste vari-

ant. 38.dxc4 [38.Lc6 Lxb5 39.Lxb5 Te3 

40.Lc4±] 38...Txe4 39.Tb7 Txf4 40.Txb6 

Kf8 41.Txd6 Ke7 42.c5 Tårnet skal helst 

blive i d-linien, så den sorte konge ikke 
kan komme over "l bønderne. Desuden 

er det vig"gt at få bønderne frem, da 

det hele måske bliver afgjort på et tem-

pi. h5 Forenkler s"llingen - nu bliver 
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sorts bønder ikke så farlige. 43.gxh5 

gxh5 44.b6 Tf2+ 45.Kd3 Tb2 Ellers spil-
ler hvid b7, som kan e�erfølges af Tb6. 

46.Th6 [46.Kxd4 Td2+  47.Kc4 Txd6 

48.cxd6+ Kxd6 49.Kb5 Vinder stadig, 

men det andet er nemmere at bereg-

ne.] 46...Tb3+ 47.Kxd4 h4 48.Kd5 Txh3 

49.b7 Td3+ 50.Kc6 Td8 51.Txh4 Ikke 

for at få bonden, men nu kan tårnet gå 

"l b4 og sort må give sit tårn for bon-

den. Tb8 besvares med Kc7. 1–0 

I et andet par" i 3. runde, spillede Adis 

et fint offer. 
 

Adis Heremic - Gunnar Svendsen 

[D02] 

1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.Lf4 Lf5 4.e3 e6 

5.Ld3 Lxd3 6.Dxd3 c6 7.0–0 Ld6 8.Le5 

0–0 9.Sg5 g6 10.f4 De7 11.Tf3 h6 

12.Sh3 Se4 13.Sd2 f5 14.De2 Sd7 

15.Sxe4 dxe4 16.Tg3 E�er 16....Kf7 er 

tårnet fanget her, da f3 er truet af en 

bonde. 16...Kh7  

17.Sg5+! hxg5 [17...Kg8 18.Lxd6 Dxd6 

19.Dh5 gxh5 20.Sxe4+ Kh7 21.Sxd6] 

18.Th3+ Kg8 19.Th8+ Kf7 20.Th7+ Kg8 

21.Txe7 Lxe7 22.c4 Nu bør hvid vinde, 

men Gunnar er en dyg"g forsvarsspil-

ler. 22...Tf7 23.c5 Th7 24.Dc4 Kf7 

25.fxg5 Lxg5 26.Lf4 Lxf4 27.exf4 Sf6 

28.Db4 Tb8 29.Da5 Sd5 30.Dxa7 Thh8 

31.g3 Ke7 32.Da4 Ta8 33.Db3 Thb8 

34.Te1 Hvid bør i stedet begynde at gå 

med a- og b-bonden. 34...b5 35.cxb6 

Txb6 36.Dc4 Kd7 37.Tc1 Tc8 38.b3 Sb4 

39.a3 Sd3 40.Tc3 Sb2 41.Dc5 Tb5 

42.Da7+ Tc7 43.Da8 Tc8 44.Da6 Td5 

45.Db7+ Tc7 46.Db4 Td6 47.Dc5 Sd3 

48.Dc4 Sb2 49.De2 Sd3 50.Txd3 exd3 

51.Dxd3 Ke7 52.Kf2 c5 53.Dc3 Txd4 

54.b4 Td5 55.Dg7+ Kd6 56.Df8+ Kd7 

57.Df7+ Kd6 58.Df8+ Kd7 59.Df7+ ½–½ 

 

Irriterende og belærende Fritz. 

I runden "l udsa(e par"er spillede jeg 

mod Kaj. Kaj har hvid og har netop slå-
et løberen på e6 – hvad svarer sort? 

Txc3+ 18.bxc3 Dxc3+ 19.Dc2 Dxe3+ 

20.Td2 Uden ret lang betænknings"d 
slår jeg løberen og er glad. 2 bønder og 

en smadret konges"lling for en kvali-

tet. Dxe6 Fritz mener, at jeg ikke skulle 

have slået løberen, men spillet 20...Lh6 

21.Kd1 Dxd2+ 22.Dxd2 Lxd2 23.Lxf7+ 
Kxf7 24.Kxd2. 

Jeg prøver at sæ(e mat, men Kaj for-
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svarer sig fantas"sk. Kongen når helt 

over i h-linien, inden det går galt. Det 
var 2 meget træ(e spillere, som tog 

hjem den a�en. 

 

I 4. runde skulle jeg møde Micha. Vi var 

4 spillere i spidsen, så jeg var nødt "l at 
satse, da det kunne være, at en af dem 

vandt resten. 

 

Micha Pudlo – Helge Andersen 

1.c4 f5 2.Sc3 Sf6 3.g3 e5 For friskt spil-

let - giver mange svagheder. 4.d4 Kon-
sekvent spillet. 4...e4 5.Lg5 c6 6.Sh3 

Lb4 7.e3 0–0 8.Sf4 Da5 9.Db3 Lxc3+ 

10.bxc3 d6 11.c5+ d5 12.Le2 b5? 13.0–

0 Dd8 14.a4 bxa4 15.Txa4 h6 16.Lxf6 

Txf6 17.c4 Nu viser det sig, hvor syg 
den sorte s"lling er. 17...g5  

 

18.Sg2 [18.Sxd5 Foreslået af uglerne. 
18...cxd5 19.cxd5 Kg7 Bønderne i b- og 

c-linien bliver svære at stoppe.] 

18...Kh8 19.Tfa1 a6 20.Tb1 Dg8 21.Kh1 

f4 22.exf4 Lh3 23.Db7 Ikke s"llingens 

bedste træk, da det bare hjælper med 
min udvikling. Sd7 24.fxg5 Txf2 25.Sf4 

 

 Txf4 25…Tb8 havde været bed-
re.26.Dxc6 [26.gxf4 Tb8 27.Dxb8 Sxb8 

Med sort fordel.] 26...Tf2 27.Dxh6+ 

Dh7 28.Dxh7+ Kxh7 Fordelen er lang-

somt blevet sort, og Micha har brugt 

mest "d. 29.Lh5 Taf8 30.Taa1 Der true-
de mat må f1. 30...e3 31.Te1 dxc4 

32.Le2 Sb8 33.Lxc4 Lg2+ 34.Kg1 Le4 

35.Lf1 Sc6 36.Txe3 Ld5 37.Lh3 Td2 

[37...Sxd4 38.Td3?? Se2# Jeg havde ikke 

set, at det var mat.] 38.Txa6?? Med få 
sekunder "lbage kommer den afgøren-

de fejl. [38.Tf1 Txf1+ 39.Lxf1 a5 og sort 

har en lille fordel] 38...Td1+ 0–1 

På hjemmesiden stod der: ”Et par", 

som nok vil blive diskuteret længe med 

helt unødvendigt tab for Micha ved en 
buk i "dnøden – men også et par" med 

spændende varianter.” 

Det var i hvert fald et spændende par". 

Chris"an og Kaj spillede remis e�er 21 

træk i et par", som aldrig kom ud over 
remisgrænsen. Det var et godt resultat 

for mig. 

I 5. runde udsa(e jeg Gunnar for et 

kra�igt pres, og e�er 22 træk bukkede 

han en officer væk. Han kæmpede 

bravt i endnu 20 træk. 
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Chris"an spillede remis mod Micha, så 

nu var 2 point bagud, men havde en 
kamp mere. 

 

Vente-den. 

Jeg havde spillet 6. runde forud, så nu 

kunne jeg bare vente på resultaterne. 
Jeg havde lidt over en måned uden 

skak. 

Niels vandt det udsa(e par" mod 

Eivind, men da Kaj fik et point mod Mi-

cha, var kravet en sejr mod Adis i sidste 

runde.  
 

Sidste runde. 

Da Adis meldte aWud på kampdagen, 

var jeg bymester, men det er en kedelig 

måde at vinde på. 
Chris"an og Niels spillede et spænden-

de par", hvor det længe så ud "l, at 

Chris"an ville vinde. I træk 21 lavede 

Chris"an en fejl, så spillet vendte. 

 
Chris-an Karstensen - Niels Falsig  

1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Le2 Sxd5 4.d4 g6 

5.c4 Sf6 6.Sc3 Lg7 7.Le3 0–0 8.Dd2 Te8 

9.h4 h5 10.Sh3 Sbd7 11.Sg5 e5 12.d5 

Sf8 13.0–0–0 a6 14.c5 Lf5 15.f3 b5 

16.Sce4 S8d7 17.Sg3 e4 18.Sxf5 gxf5 

19.fxe4 f4 20.Ld4 Sxe4 21.Dxf4 Sxg5?  

22.hxg5 [22.Lxh5 Se5 23.hxg5 Dxd5±] 

22...Txe2 23.Lxg7 Kxg7 24.Txh5 De7 

25.d6 cxd6 26.Dd4+ De5 27.Dxe5+ 

Txe5 28.b4 a5 29.Txd6 Sf8 30.a3 axb4 

31.axb4 Ta2 32.c6 Te1+ 33.Td1 Ta1+ 

34.Kc2 Texd1 0–1 

 
Før i "den sagde man al"d: ”Gå aldrig i 

slutspil med Kaj.” Eivind har ikke været 

så længe i klubben. 

 

Eivind Palm - Kaj Elkjær Larsen  

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Le7 4.Lg2 d5 5.Sf3 

0–0 6.0–0 Sbd7 7.cxd5 exd5 8.Sc3 c6 

9.a3 Te8 10.Te1 Ld6 11.b4 a6 12.Dc2 

Sf8 13.e4 dxe4 14.Sxe4 Sxe4 15.Txe4 

Lf5 16.Txe8 Lxc2 17.Txd8 Txd8 18.Lg5 

f6 19.Le3 Le4 20.Sd2 Lxg2 21.Kxg2 Se6 

22.Se4 Le7 23.Sc5 Sxc5 24.dxc5 f5 

25.Kf3 Lf6 26.Ta2 Kf7 27.Ke2 Ke6 28.h3 

h6 29.f3 Le5 30.g4 f4 31.Lc1 g5 S"llin-

gen er umiddelbart meget lige, men 

den hvide løber har næsten ingen fel-
ter, sorts tårn har den åbne linie og 

e�er aWytninger går sorts konge ind i 

s"llingen. 32.Tc2 Lf6 33.Lb2 Ld4 

[33...Lxb2 34.Txb2 Td4 35.Td2 Kd5 Gi-

ver samme s"lling, som i hovedvarian-

ten, men der er måske en psykologisk 
effekt.] 34.Lxd4 Txd4 35.Td2 Kd5 

36.Txd4+ [36.Tc2 hvis man tør spille 

varianten. 36…a5 37.bxa5 Ta4 38.Tb2 

Txa5 39.Txb7 Txa3 40.Th7 Te3+ 41.Kf2 

Te6µ] 36...Kxd4 37.Kd2 Kc4 38.Kc2 

Hvid kan nemt blokere for den sorte 

konge, så hvordan vinder sort? 

 

 

 

 

Fortsæ�er på side 16 ... 
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Skakkalenderen 

mandag 8. jan. Tønder Skakskole hver mandag kl. 15.30-16.30 i Medborger-

husets lokale 16 

Tønder Skakklubs Pokalturnering 2017: Fremmøde inden 

19.15, dere�er lodtrækning og start 19.30. 

"rsdag 9. jan. Grenzturneringen: 5. runde kl. 19 i Ø Højst 

søndag 14. jan. Holdkamp i Sydjysk Mesterrække: Tønder-Bov2 

mandag 15. jan. Holdkamp i A-rækken: Vojens2 - Tønder2 

Hyggeskak for de øvrige 

lørdag 20. jan. SGP-5 i Vejle kl. 09.30 

mandag 22. jan. GrenzGrandPrix2 kl. 19.15 i Niebüll 

Klublokalet lukket. 

søndag 28. jan. Holdkamp i Sydjysk Mesterrække: Springeren2 Kolding  - Tøn-

der 

mandag 29. jan. Holdkamp i A-rækken: Tønder2 - Vamdrup 

lørdag 3 .feb. SGP-6 i Horsens kl. 09.30 

mandag 5. feb. GrenzGrandPrix3 kl. 19.15 i Tønder 

søndag 11. feb. Holdkamp i Sydjysk Mesterrække: Tønder- Ribe 

mandag 12. feb. Holdkamp i A-rækken: Tønder2 – Vojens1   (Spilles i Vojens) 

For de øvrige: Tønder Skakklubs Pokalturnering 2017 2. runde 

kl. 19.30. 

lørdag 17. feb. SGP-7 i Tønder kl 09.30 

Tilmelding online på turneringer hos DSU eller på 53467225 

senest onsdag 14. febr kl 18. 

mandag 19. feb. Grenzturneringen: 6. runde kl. 19 i Tønder 

Tilmelding "l klubturneringen. 

mandag 26. feb. Ordinær generalforsamling kl. 19.15 
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Skakkalenderen 

"rsdag 27. feb GrenzGrandPrix4 kl. 19.15 i Leck 

søndag 4. mar Holdkamp i Sydjysk Mesterrække:  

Evans3, Vejle – Tønder (spilles i Bov) 

mandag 5. mar Klubturneringen 1. runde kl. 19.00 

mandag 12. mar Klubturneringen 2. runde kl. 19.00 

"rsdag 13. mar GrenzGrandPrix5 kl. 19.15 i Ø Højst 

mandag 19. mar Grenzturneringen: 7. runde kl. 19 i Niebüll 

For de øvrige: Hængepar"er i klubturneringen. 

mandag 26. mar Klubturneringen 3. runde kl. 19.00 

"rsdag 27. mar Påskelyn i Øster Højst kl. 19. 

mandag 2.april Ingen skak i klublokalet (2. påskedag) 

mandag 9. april Klubturneringen 4. runde kl. 19.00 

mandag 16. april Klubturneringen 5. runde kl. 19.00 

"rsdag 17. april Grenzturneringen: 8. runde kl. 19 i Leck 

mandag 23. april GrenzGrandPrix6 kl. 19.15 i Niebüll 

Klublokalet lukket. 

"rsdag 24. april Løgumkloster Byturnering begynder og fortsæ(er de følgen-

de ca 5 "rsdage. Tilmelding "l Vagn Lauritzen på 7474 4303 

senest fredag den 20. april. 

mandag 30. april Klubturneringen 6. runde kl. 19.00 

mandag 7. maj Hyggeskak og hængepar"er i klubturneringen 

mandag 14. maj Klubturneringen 7. runde kl. 19.00 

"rsdag 15. maj Grenzturneringen: 9. runde kl. 19 i Ø Højst 

mandag 21. maj Tønder Skakklubs Pokalturnering 2017 3. runde 

mandag 28. maj GrenzGrandPrix7 kl. 19.15 i Tønder 
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a5! Nemt at beregne, men man skal få 
øje på det. Kaj har sikkert set det længe 

før det blev spillet. Nu vinder sort let. 

39.bxa5 Kxc5 40.Kc3 Kb5 41.a6 Kxa6 

42.Kb4 b6 43.Kc4 Ka5 44.Kb3 Kb5 

45.a4+ Ka5 46.Ka3 c5 47.Kb3 c4+ 

48.Ka3 b5 49.axb5 Kxb5 50.Ka2 Kc5 

51.Kb1 Kd4 0–1 

Slut. 

 

Resultaterne betød, at jeg fik 6 point og 
blev bymester for 11 gang. 

Kaj blev nummer 2 med 5½ point. Hvis 

jeg har talt rig"gt, så er Kaj blevet num-

mer 2 i byturneringen 18 gange. Han 

har vundet den 12 gange. Han er blevet 

nummer 1 eller 2 halvdelen af gangene, 
siden han vandt den første gang i 1958! 

Han scorer lidt over 100 ra"ngpoint. 

Niels blev nummer 3 med 4½ point. 

Han scorer desuden næsten 50 ra"ng-

point. 
De 5 øvrige taber alle i ra"ng. 

 

Gruppe 2. 

Mens gruppe 1 kun bestod af spillere 

fra Tønder, så var denne gruppe mere 
blandet: 2 spillere fra Tønder, 2 fra Grå-

sten og hele 4 spillere fra Løgumklo-

ster. 

Ra"ngfavorit var Scot Wolfgang Jensen 
fra Løgumkloster. 

Scot spillede ikke fejlfrit, men han var 

god "l at se mulighederne i s"llingen. 

Det er sidste rundes par" et godt ek-

sempel på. 
 

Scot W. Jensen,L - Jens P. Jensen  

1.e4 e5 2.a3 d6 3.Sc3 c6 4.Lc4 Sf6 5.d3 

Sbd7 6.Sf3 h6 7.d4 exd4 8.Sxd4 Se5 

9.La2 Scot får i flere par"er løberen 

placeret her, i de(e par" bliver den 
dårlig. 9...Le7 10.h3 0–0 11.Sf3 Dc7 

12.Le3 Sxf3+ 13.gxf3 Sh7 14.Dd2 Sg5 

15.De2 Le6 16.b3? f5 17.h4 Sh7 18.0–0

–0 Lf6 19.Sb1 b5 20.Tdg1 Kh8 21.Lf4 

Le5 22.Lg3 f4 23.Lh2 

Læg mærke "l hvids 2 meget dårlige 

løbere. Jens Peter står klart bedst. 

23...a5 24.Td1 a4 25.Td3 c5 26.c4 bxc4 

27.bxc4 Da5 28.Dd2 Dxd2+ 29.Txd2 

Tab8 30.Tc2 Tb6 31.Sc3 Ta8 32.Td1 Sf6 

33.Sb5 Tab8 34.Kd2 g5 Et fint træk, 

som åbner kongefløjen. 35.hxg5 hxg5 

36.Tb1 g4! 37.Th1 Kg7 38.fxg4 Sxe4+ 

39.Kd3 Sg5 40.Lb1 d5 41.La2 Lxg4 

42.Tcc1 Lf5+ 43.Ke2 Le4 44.Thg1 Kf6 
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45.Txg5 Kxg5 46.f3 Lf5 47.Lg1 d4 

48.Lf2 Te8 49.Tg1+ Kf6 50.Lh4+ Ke6 

51.Te1 Th8 52.Lf2 Th2 53.Kf1 Kf6 

54.Kg1 Th3 55.Kg2 Th8 [55...Tb8 Trus-

len 56...Tg8+ er afgørende.] 56.Lg1 

Lh3+ 57.Kf2 Ld7 58.Ke2 Lxb5 59.cxb5 

Txb5 60.Kd3 Th3 61.Ld5 Th7 62.Kc4 

Tb3 63.Td1 Tc3+ 64.Kb5 Ta7 65.Lf2 Tc2 

66.Lh4+ Kg7 67.Tg1+ Kh6 68.Lg5+ Kh5 

Her står kongen rig"g skidt, og det ud-

ny(er Scot. 69.Lc6  

d3?? [69...Tb2+ 70.Kxc5 Tb8 Nu truer 

71. -, Tg7, og løberen på g5 falder, sam-
"dig med, at sorts konge slipper ud. 

Dere�er bør sort nemt vinde.] 70.Le8+ 

1–0 

Slut. 

 
Scot vandt gruppen med 7! point og 

tjener næste 100 ra"ngpoint. 

Nis blev nummer 2 med 5½ point. 

Karl Mar"n blev nummer 3 med 4 po-

int. 

 

 

 

Torben Frederiksen og elever fra Tønder Skakskole 
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Niels Falsig - Bjarne Rasmussen 

1.d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 e6 4.Sc3 Le7 

5.Lf4 c6 6.e3 0–0 7.c5 Niels spiller c5 i 

mange varianter - de(e er et af de 

mere sunde steder.  

7...Sbd7 8.h3 Det er svært at undermi-
nere bonden på c5, da hvid har kontrol 

over e5. På 8. -, b6 kommer 9. b4, a5 

10. a3 - det holder, da dronningen 

dækker tårnet. 8...Te8 9.Ld3 b6 10.b4 

Lb7 11.0–0 Sf8 12.Se5 S6d7 13.Sxc6?! 

Lxc6 14.b5 Sxc5? [14...Lxb5 15.Sxb5 

(15.Lxb5 bxc5 16.dxc5 Lxc5) 15...bxc5 

16.Sc7 e5] 15.dxc5 Lb7 16.c6 Lc8 Nu 
har hvid fordel. Nu spiller Niels et fint 

træk, som lægger pres på d5, og 

Da vi lavede holdops"llingen, så det 

lyst ud. Vi havde en god bred trup, så 

der var råd "l et aWud. Inden første 

runde kom så de dårlige nyheder. 
Gunnar og Micha havde af forskellige 

årsager trukket sig fra holdet. Da man-

ge af reserverne heller ikke kunne, gav 

det Niels store problemer med at s"lle 

hold. I første runde lykkedes det at 

sende 8. mand afsted. I anden runde 

var vi kun 7 mand afsted. Jeg kan ikke 

huske, at det nogensinde er sket for 

førsteholdet. 

I tredje runde havde vi hjemmekamp 

mod Varde. Kim havde meldt fra på 

bræt 1, men Erik var klar igen. Desu-

den havde vi fået hjælp fra Kaj og Ed-
lef. 

 

Vi var under"ppede hele vejen ned – 

det så værst ud ved Adis og Edlef med 

en forventet score på hhv. 0,13 og 

0,14. De tabte også begge 2. 

 

Niels havde en forventet score på 

0,25. 

Holdkamp mod Varde 
 

Af Henlge Andersen 



19 

besværliggør dermed e5, som åbner for 

den elendige løber på c8. 17.Db3 Ld6 

18.Se2 [18.Lxd6 Dxd6 19.Tfd1 Havde 

været bedre. 19...a6] 18...e5 Nu kom-

mer løberen på c8 ud. 19.Lg3 Le6 

20.Db2 f6 21.Tac1 Dc7 22.Lc2 Lf7 

23.Lb3 Sg6 24.Tfd1 Se7 25.e4  

d4 Det ser farligt ud at give sort en 

dækket fribonde på d4, men sort kom-

mer "l at stå passivt, og hans brikker 

arbejder dårligt sammen. 26.Lxf7+ Kxf7 

27.Db3+ Kf8 28.f3 Tad8 29.Tc4 Springe-

ren skal i spil via c1. 29...Lc5 30.Kf1 g6  

 

31.Sxd4!! Det afgørende hug, sort er 

væk. Sc8 eller g8 er nødvendigt, for at 

dække e6. 31...Dd6 32.Txc5! bxc5 

[32...Dxc5 33.Se6+ Vinder let.] 33.Se6+ 

Dxe6 34.Dxe6 Txd1+ 35.Ke2 Tdd8 

36.Dxf6+ Kg8 37.Lxe5 Sf5 38.exf5 1–0 

 
Helge Andersen - Gabor Erdodi 

1.d4 c5 2.d5 d6 3.c4 Sf6 4.Sc3 g6 5.e4 

Lg7 6.Le2 0–0 7.Le3 e6 8.Dd2 exd5 

9.cxd5 Sg4  

Han "lbød remis, som jeg afslog. 

10.Lxg4 Lxg4 11.f3 Ld7 Han mente, at 

løberen var god, da den tog de hvide 

felter fra mine springere, jeg mente den 

var dårlig, da den ikke har nogen gode 

felter. 12.h4 b5 Angreb på hver sin fløj. 
13.Lh6 Sa6  

14.Lxg7 [14.h5 Df6 15.Lxg7 Dxg7 

16.hxg6 fxg6 17.Sh3 b4 18.Sd1 Havde 

nok været bedre.] 14...Kxg7 15.h5 g5 
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16.h6+ Kh8 17.0–0–0 Df6 18.Sh3 Tg8 

19.Tde1 Truer med e5 e�erfulgt af 

Se4. 19...b4 20.Sd1 c4 21.f4 c3 

22.De2 Lxh3 23.Txh3 Dxf4+ 24.Kb1  

c2+! Den havde jeg ikke kigget nær-

mere på, da både dronning og konge 

kan slå den. 25.Dxc2 Tac8 Fidusen 

ved sorts sidste træk - hvid går mat, 

hvis han fly(er dronningen. 26.Tf3! 

Den havde han ikke set. 26...Txc2 

27.Txf4 gxf4 28.Kxc2 Txg2+ 29.Kd3 = 

29...Th2 30.e5 Txh6 31.Kc4 dxe5 

32.Txe5 Tf6 33.Sf2 f3 Han "lbød re-

mis, og jeg tog hur"gt imod.  

 

Jeg synes s"llingen er meget svær at 

bedømme - og jeg var kørt træt. Jeg 

sendte s"llingen "l Niels og Kaj. Niels 

vil helst have de sorte, mens Kaj me-
ner at s"llingen e�er et hvidt Te7 er 

meget vanskelig at bedømme. Fritz, 

som jeg ikke har så stor "ltro "l i 

denne type s"llinger, siger lige spil 

e�er Te7. Jeg havde en forventet 

score på 0,45, og det var den højeste 

på holdet den dag. 

 

Kaj er en gammel ræv, og han er rig-

"g god "l at forsvare sig. Han ved 
hvilke slutspil, der er remis, og han 

ved hvordan de skal spilles. Det er 

Kaj der har sat noter "l. 

 

Anders Christensen- Kaj Elkjær Lar-

sen 

Da Vardespillerne kom, talte jeg med 

deres bræt 1, Poul Grydholt Jensen. 

Han fortalte, at han for mange år 

siden på 1. bræt havde tabt et par" 
"l én fra Tønder, der hed Kaj, og det 

var hans første nederlag i et par år. 

Jeg kunne svagt huske par"et i 3. 

division, hvor jeg med sordik ført en 

bonde frem "l sejren. 

 

Par"et: 

Anders er en garvet skakspiller, og 

det fik jeg at føle. 

 
1.c4 Sf6 2.d4 e6 3.Sc3 Lb4 Det har 

jeg spillet mange gange. 4.Dc2 d5 

5.e3 0–0 6.a3 Lxc3+ 7.Dxc3 b6 8.Sf3 

Sbd7 9.Le2 c5 10.0–0 Lb7 11.b3 Tc8 

12.Lb2 dxc4 13.bxc4 Se4 14.Dc2  
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Sg5? En stor fejl!! Nu bliver det svært 

at redde par"et. 15.Sd2 Den sorte 
springer er i fare. 15...f5 Blo(er e6. 

16.f3 cxd4 17.exd4 Sf7 18.Tf2 Sd6 

19.Db3 De7 20.a4 Tf7 21.La3 La8 

22.Tc1 Sf6 23.Db4 Td8 24.Db2 Dd7 

25.a5 bxa5 26.Sb3 Tb8 27.Dc3 Sb7 

28.Tb1 Dd8 29.Ld3 Tc7 30.Sxa5 Sd5 

31.Dd2 Sb6 32.Sxb7 Lxb7 33.De3 Kf7 

34.Te2 Dd7 35.Lc5 La6 36.Teb2?  

Sxc4 37.Lxc4 Txb2 38.Lxe6+ Dxe6 

39.Dxe6+ Kxe6 40.Txb2 Tb7 Med re-

mis"lbud. 41.Txb7 Lxb7 42.Lxa7 Kd5 

 

Sort har ikke problemer med at holde 
remis med forskelligt farvede løbere. 

43.Kf2 h5 44.h4 f4 45.Lb8 Kxd4 

46.Lxf4 g6 47.Kg3 La6 48.Kf2 Kd5 

49.Ke3 Ke6 50.g4 hxg4 51.fxg4 Lb7 

52.Lh6 Kf7 53.Kf4 La6 54.Lg5 Le2 Nu 

ses det let, at hvid ikke kan vinde. Fel-

tet h5 er jo dækket af både bonde og 

løber. 55.Ld8 Ld1 56.Kg5 Le2 57.Lb6 

Kg7 58.Ld4+ Kh7 og nu indså hvid, at 

han ikke kunne vinde. ½–½ 
Vi havde 2 tab og Niels’ sejr – resten 

endte remis. Et nederlag på 3½-4½ er 

godt, når holdets forventede er på 

2,25. 

Mest drama"k var der på bræt 1, hvor 

uret ikke lagde de 30 sekunder "l 

e�er hvert træk. Det blev opdaget, da 

Chris"an havde under 1 minut "lba-

ge. Chris"an stod bedst, men om det 

var nok "l gevinst, ved jeg ikke. Man 
blev enig om remis. 
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schieberei auf dem Schachbre(. Es 

gab  für mich nur Auswärtsspiele, da 

ich im zweiten Jahr für die zweite 
Mannscha� des Lübecker Schachver-

eins in der Landesliga Schleswig-

Holstein antrat. Ich spielte am 1.Bre(, 

da keiner meiner Mannscha�skame-

raden Wert darauf gelegt ha(e, dort 

zu spielen. Und die Saison verlief auch 

spannend, aufregend und überra-

schend. 

Am 1. November 1970 mussten wir 

gegen die Mannscha� aus Preetz an-
treten. Am 1.Bre( erwartete mich 

Peter Marxen, schon damals eine be-

kannte Größe im schleswig-

holsteinischen Schach. Später wurde 

er vier Mal Landesmeister, nahm an 

der Deutschen Meisterscha� teil, 

war/ist Bundesligaspieler etc etc. Wir 

ha(en noch nie gegeneinander ge-

spielt, und ich ha(e irgendwie den 

Eindruck, dass er ziemlich sicher war, 
die Par"e gegen mich zu gewinnen. 

Ich begann mit 1.e4, und es ergab 

sich eine Variante des Drachens im 

Sizilianer, die mir als „Fisherman’s 

Friend“  aus einigen Par"en Bobby 

Fischers ganz gut bekannt war. 

 

Forbrich – Marxen 

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd 4.Sd4 Sf6 

5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 00 8.Dd2 Sc6 

9.Lc4 Ld7 10.000 Da5 11.h4 Tfc8 

12.Lb3 Se5 13.Kb1 und nun erwiderte 

ich 13. … b5? leider mit 14.g4? ansta( 

mit 14.Scb5. Das war eigentlich ty-

pisch für den weiteren Verlauf einer  

Par"e, die der eine unbedingt  gewin-

nen und der andere auf keinen Fall 
verlieren wollte. So übersah jeder von 

uns etliche bessere Züge.  Fritz 10 sah 

meistens mich etwas im Vorteil – ein-

mal zeigte er sogar einen Gewinnzug 

an -, aber auch durchaus Züge für 

Schwarz mit guten Ausgleichschan-

cen. Rich"g spannend und unüber-

sichtlich wurde es dann in der Zeit-

notphase vor dem 50.Zug. Nach 44 

Zügen ergab sich folgende Stellung:  

Ich zog 45.Da7 (Fritz: 45.Tc1 Df5 bzw.  
45.Ka2 Ta8) Td8 (Fritz: 45. … Tb2) 

46.Dd4 Dh3?? (Fritz: 46. …Dc2 47.Db6 

Ta8 48.Db4) 47.Db6 (Fritz: 47.Tg6 Kh8 

48.Tg5 Df1 49.Ka2) Tf8 48.Da7 Td8?? 

(Fritz. 48. … Dd3), und nun sah ich 

zum Glück ganz kurz vor der Zeitkon-

trolle 49.Txg6 Kf8 50.De7 ma,.  

Das war für mich ein etwas glückli-

cher, aber wohl auch nicht unverdien-

ter Sieg gegen einen starken Gegner.  

� fra side  8 /  ab Seite 8 
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Ich kann mir vorstellen, dass er am 

liebsten gleich die Revanchepar"e 

gespielt hä(e, zumal mein Sieg einer 

der fünf Punkte der Lübecker zum 
Sieg mit 5:3 war. Peter Marxen aber 

sollte seine Revanche schneller als 

von uns beiden erwartet erhalten, 

obwohl es meine letzte Saison für den 

Lübecker Schachverein war. 

Da ich inzwischen ans Amtsgericht 

Leck versetzt worden war und die 

Schachmannscha� des MTV Leck 

überraschend  in die Verbandsliga 

Schleswig-Holstein aufges"egen war, 
ha(e ich mich der Mannscha� ange-

schlossen. Christoph Osterkorn und 

ich wechselten uns, was nach dem 

damaligen Reglement zulässig war, 

am 1.Bre( ab. Er spielte immer mit 

den schwarzen Figuren, ich mit den 

weißen – ein Erfolgsrezept, das dazu 

beitrug, dass wir 1973 in die Landesli-

ga aufs"egen, wo ich dann am 21. 

Oktober am 1.Bre( wieder mit Weiß 
Peter Marxen gegenübersaß.  Also 

wieder 1.e4, worauf er e6 erwiderte – 

also nicht noch einmal ein Sizilianer… 

Ich spielte damals o� die Zweisprin-

gervariante gegen Französisch, die 

dem Schwarzen  noch den Übergang 

zu Sizilianisch ermöglicht, aber nicht 

unbedingt zur Drachenvariante. 

 

Forbrich – Marxen 

1.e4 e6 2.Sf3 d5 (2… c5 Sizilianisch) 3. 

Sc3 Sf6 (3. … c5? 4.ed ed 5.Lb5 und 

6.De2. 3. … d4 führt in ganz andere, 

auch sehr interessante Gefilde) 4.e5 

Sfd7 5.d4 c5 6.dc Sc6 (6. … Lc5 7.Ld3 

verläu� o� ähnlich) 7.Lf4 Lc5 8.Ld3  

(„mit chancenreichem Spiel für Weiß“ 
– Tarrasch.  Na ja, vielleicht etwas 

sehr op"mis"sch. Als Haupdortset-

zung gilt nun 8. … f6, und es lohnt sich 

immer noch, die Par"e Spassky-

Petrosjan, WM 1966, 1:0 (68 Züge), 

anzusehen. Ich s"eß in der Landesliga 

nur einmal auf f6: 14 Züge wie 

Spassky-Petrosjan, aber remis nach 

38 Zügen. In anderen Punktspielen 

erwiderten meine Gegner mit Dc7, 
Lb4, Sf8, Le7 und a6. „Aber was ist 

denn nach 8. Ld3 mit den weißen 

Bauern auf f2 und b2?“ wird sich Pe-

ter Marxen gefragt und sich vielleicht 

gesagt haben: „Bauer ist Bauer“ oder 

„Das lasse ich mir alles zeigen“.  Al-

so….?) 8. … Db6 (Leider hat das nur 

einmal ein Gegner in einem Punkt-

spiel gegen mich gespielt.)  9.00 Db2? 

(Wenn jemals ein Bauer auf b2 ver-
gi�et war, dann ist es dieser! 365ch-

ess.com führt 118 Par"en auf, und in 

59 Par"en spielten die Schwarzen 

Db2…) 10.Sb5! (wie in den 59 Par"en. 

Und danach beginnt, begann das Grü-

beln, wie die Datenbank mit zehn ver-

schiedenen Versuchen der Schwarzen 

zeigt) 10. … Lb6 (nur in vier der 59 

Par"en gewählt, aber noch eine der 

„besseren“ Varianten.  

Unsere Lecker Rekordlandesmeisterin 

Dietlind Meinke s"eß auf 10. …00 bei 

einer Landesmeisterscha�,  auf Db4 

gegen Quiring/Rendsburg, auf Kd8 

gegen Isler/Flensburg – jeweils mit 
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klarer weißer Gewinnstellung) 11.Ld2 

d4 12.Tb1  (Fritz: 12. De2!? 00 13.TW1 

Da1 14.Ta1 g6+- ) Da2 13.Lc4 Da4 

14.Ta1 Da1 15.Sd6 Ke7 16.Da1 usw. 
Erstaunlicherweise verspürte mein 

Gegner wohl noch immer Revanche-

gelüste oder auch nur Frust und setz-

te die Par"e bis zur Aufgabe nach 29 

Zügen fort. 

 

A N H A N G:  

Peter Marxen gelang seine Revanche 

aber doch noch, und zwar verdient.  

Auch ich leistete (immer schwächer 
werdenden) Widerstand bis zum 

50.Zug… Wir befanden uns schon im 

Jahr 1990. Marxen war inzwischen 

vier Mal Landesmeister geworden, 

und in der Landesliga spielte tatsäch-

lich schon Leck II, Leck I sogarin der 

Regionalliga Nord. Am 16. Dezember 

1990 saß ich also zum dri(en Mal am 

1.Bre( in einem Landesligaspiel Peter 

Marxen (Preetz) gegenüber, dieses 
Mal allerdings mit Schwarz. Ich wollte 

ihm bes"mmt kein verfrühtes Weih-

nachtsgeschenk geben – aber doch 

überraschen… 

 

Marxen – Forbrich 

1.e4 Sf6 2.e5 Sg8 (Kommentar 

Marxen:“Oops!“. Also: Überraschung 

geglückt?! – Bi(e nicht gleich über 

meinen zweiten Zug lachen oder läs-
tern, sondern zuerst die Par"e Fressi-

net-Magnus Carlsen, Blitzweltmeister-

scha� 2014, ansehen! Oder auch SOS 

Band 10, S.33: „Warum die“ – ge-

wöhnliche – „Route  Sg8-f6-d5-b6-c8-

e7 einschlagen, wenn man auch Sg8-
f6-g8-e7 spielen kann“ (Reinderman).  

Die Eröffnung ist nämlich bei weitem 

nicht so blödsinnig, wie sie aussieht. 

Auf jeden Fall ist sie auch sehr gut als 

Blitzschachwaffe geeignet – nicht nur 

für Magnus Carlsen. 2014 spielte ich 

Sg8 bei der Blitzschachlandesmeister-

scha� der Senioren gegen den mehr-

fachen Meister Salov (Lübeck). Zum 

Schluss ha(en wir beide nach meiner 
Erinnerung jeweils sieben Bauern, 

dahinter jeweils nur noch der König. 

Die in sich verschachtelten Bauern 

konnten nicht mehr ziehen und die 

Könige nicht mehr hinter die gegneri-

schen  Bauern gelangen. Ich ha(e 

mehr Zeit verbraucht, und deshalb 

zog Salov so lange mit dem König hin 

und her, bis mein Blä(chen fiel.). 

3.Sf3 d6 4.d4 Lg4 5.Le2 e6 6.00 d5 
(Ein verbessertes Französisch mit dem 

weißfeldrigen Läufer VOR der Bauern-

ke(e. Vielleicht wäre 6. … Sc6 mit 

Druck auf e5 sogar noch besser gewe-

sen). 

 

Gode fornojelse ! Und viele erfolgrei-

che Revanchen im Jahr 2018! 

Burkhard Forbrich 
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Tilbageblik………….…..       

 

Skaknyt 62 udkom lidt sent, e�er påske, pga mange "dkrævende ak"viteter 

og en forsinket udgivelsesrytme det år. 

Bladet var på 28 sider, hvoraf de fleste nedfotograferede.. 

DM 1993 fandt sted i Tønder med Tønder Skakklub som arrangør og med 

hjælp fra flere godt folk i nærområdet. Egon Laugesen skrev bl.a. under over-
skri�en ”DM-1993 – en storslået succes” følgende: ”En landsholdspiller ud-

trykte det omtrent på denne måde: Det bliver svært for dem, der skal leve op 

>l det her”.  

De store trækdyr i arrangementet var Nis P Jollmann, Egon Laugesen, Rene 

Ratchke – men mange andre fra klubben og fra 4. hk lagde et stort arbejde i 

at få en god afvikling af det kæmpestore arrangement.  

 Holdturneringen:  Tønder Skakklub oplevede de første år i sin storheds"d. 

Klubben s"llede med 4 stk 8-mandshold og 2 stk 5 mandshold! Førsteholdet 

vandt 3. division foran Evans Vejle, og i sidste ham var det med følgende 

hold: Curt Hansen, Jesper Mørch Lauridssen, Jens Chr. Lund, Arne Ma(hiesen, 
Mar"n Ma(hiesen, Egon Laugesen, Sv. E Kramer og Asger H Olesen. Mar"n 

Ma(hiesen blev topscorer med 7 points. 

Andetholdet i Mesterrækken slu(ede på en jerdeplads foran bl.a. Vejen og 

Ribe. Ops"lling i stdste kamp: Leif Bregnedal, Kaj Elkjær Larsen, Niels Falsig, 

Rene Ratchke,  Knud Løvenholdt, Jørn Lassen, Flemming Lorenzen og Lean 

Petersen. 

Tredje- og Nerdeholdene var med i A-rækken og slu(ede på de to nederste 

pladser og femte- og sje,eholdene i C-rækken slu(ede på 6. og 8. pladsen 

med Løgumkloster imellem sig.   

4hk, Sønderjysk Skak:  Her var der et formandsski�e på vej. Vagn Lauritzen, 

Løgumkloster, trak sig fra posten e�er at være blevet DSU Juniorleder. Han 

afløstes af Sv. E Kramer, der på det "dspunkt spillede for Tønder. Asger Ole-

sen trak sig som turneringsleder i kredsen. 

Møde-indkaldelser. Der var indkaldt "l både bestyrelsesmøde og senere ge-

neralforsamling i klubben. Et af de springende punkter var spillestedet. Klub-

ben havde et par år nu været på Bagerskolen (bag biblioteket), og et godt 

alterna"v ville være Omsorgscentret (Schweizerhalle). Kon"ngentet ønskedes 

uændret: 200kr årligt for juniorer og pensionister, 300kr for alle andre.      nf 

Skaknyt  62  
april      1993 
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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 


