
Tønder Skakklub 

 

Årsberetning 2018 

 
Velkommen til en lidt kortere årsberetning end de tidligere år. Det er ikke fordi der ikke er hændt 

noget i klublivet, for det er der!  Begrænsningen skyldes mere, at referater o.l. findes bedre på 

hjemmesiden www.toenderskakklub.dk, og at vi er blevet færre, både i klublivet og her til 

generalforsamlingen.  

 

Lad os starte med lige at mindes et kært og humørfyldt medlem, der afgik ved døden i sommers, 

nemlig Rolf Zömbick. Rolf har efterhånden gennem mange år udført et stort arbejde for klubben, 

mest knyttet til kantineområdet, men også i nogle år som en vellidt skoleskakleder. Vi savner Rolf.  

 

Så lidt om det rent sportslige:: 

  

Interne aktiviteter 
Bymesterskabet blev vundet af Helge Andersen, der også vandt klubturneringen 2017 og den genopståede 

Vesteregnens Hurtigmesterskab og pokalturneringen 2016-17 samt Lynmesterskabet 2017. Helge har i 

den grad gjort  rent bord! 

Klubturneringen 2018 begynder først om en uge, og pokalturneringen 2017-18 er fremme ved finalen nu..  

Træningsaftenerne:   Der har kun været et par stykker i år med Christian Karstensen, Eivind Palm  og Kaj 

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

 

Halvt lokale aktiviteter 
Grenzturneringen 2016-17 fik Eivind Palm på podiet med en tredjeplads, men han vandt  GrenzGrandPrix 

2016-17 i skarp konkurrence med Christian Karstensen.   

I Grenzturneringen 2017-18 er man godt halvvejs og med Niels Falsig i førerposition. GrenzGrandPrix2017-

18 er kun få afdelinger henne og alt er uklart endnu. 

 

Eksterne aktiviteter 

Holdturneringen:  For tredje sæson i træk er vort førstehold uden for divisionsturneringen, og det har 

lange udsigter med at vende tilbage. Vi ligger igen tæt på bunden af Mesterrækken..  

Andetholdet har kørt flot. Sidste år rykkede de op i A-rækken, hvor de har leget med i toppen i år.    
 

Pokalturneringen for hold:   Vi var tilmeldt sidste år, men måtte trække os pga sygdom.  I år er vi ikke 

tilmeldt, men der ligger måske et wild card og venter med henblik på finalestævnet..  

 

SydGrandPrix har kun haft beskeden deltagelse af os med 6 medlemmer ialt, men både Christian 

Karstensen og Adis Heremic har hver vundet deres grupper de 2 gange, de deltog,  Adis endda med 

maksimumscore den ene gang. Turneringen hurtigrates nu, men det har ikke øget tilslutningen.  

 

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

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

i kronologisk rækkefølge siden sidst:  Eivind Palm og Edlef Bucka-Lassen deltog i Veteran-DM i 

Løgumkloster. Asger Olesen var med i en weekend-turnering på Mols i sommerferien, Eivind Palm og Niels 

Falsig deltog i en simultandyst i Ribe mod GM Sune Berg Hansen, Erik Damholdt vandt Weihnachtsblitz i 

Leck, hvor også NielsFalsig, Eivind Palm og Adis Heremic var med. 

   

http://www.toenderskakklub.dk/


 

 

 

Lad os så kigge på det opbyggelige og organisatoriske: 

 

Skoleskak 

Det går rigtig godt i Tønder Skakskole. Torben Frederiksen har 8-10 deltagere de fleste gange, og mange af 

dem er meget unge!  Hertil kommer at to af de bedste, Ana og Arturas,  nu er skiftet til aftenskak i klubben. 

 

Dansk Skoleskak arrangerede igen her i sidste uge  kommunemesterskabet for skolerne med  351 deltagere i 

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

klubbens regi  Vesteregnens skoleskakmesterskaber (eller Skak uden grænser)  lørdag den 14. april, hvor 

vi så åbner op for flere årgange.  

 

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

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

Økonomien  er rimeligt okay nu, efter at vi sidste år hævede kontingentsatserne. Vi har jo haft store udgifter 

knyttet til hjemmesiden. 

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

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

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

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

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

 

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

Skoleskakstævner  på den danske skole i Leck og her. 

Grenzturneringen, en stærk koordineret turnering, hvor der på skift spilles i de 4 byer. 

Der er kun 4 deltagere i år fra Tønder. 

GrenzGrandPrix kører for syvende gang og slutter engang i juni. Man har kun afviklet 3 afdelinger. Også her 

spilles på skift i de 4 byer..   

Holdsamarbejde: Kim Homuth  har i år spillet på Tønders førstehold, og siden jul også Helge Sörensen, mens  

Harald Eis har spillet  lidt på begge vore hold. Burkard Forbrich står som reserve.   Christian Karstensen  og  

Niels Falsig har spillet for Leck.   

 

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

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

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

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

igen kan blive den klub, vi gerne vil være . 

 

       
Niels Falsig 

26. febr 2018 
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