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Formand:  

Karl Posselt, Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens - Telefon 7454 3423  E-mail: kpo_den@post1.tele.dk 

Næstformand & juniorleder: 

Morten Jessen, Nørrevang 35, 6500 Vojens -Tlf.. 7454 0435  

E-mail:  morten.jessen@hotmail.com 

Kasserer: 

Palle Gejl Jørgensen, Odinsvej 397, 6500 Vojens -Tlf. 9710 0021 E-mail: gejl@pc.dk 

 

Hjemmeside:  
   http://www.vojensskakklub.dk 

 

Hjemmesiden er den vigtigste informationskilde om Vojens Skakklub. Den opdateres flere gange   

   om ugen med nyheder, turneringsinvitationer, resultater fra klubturneringen og holdturneringen  

   og meget mere. Brug den! 

 

Redaktionelt 
 

Desværre udkommer medlemsbladet 

SPRINGEREN ikke så tit som forudset. 

Ikke så meget, fordi der mangler stof, men 

fordi det tager tid at producere et nummer af 

bladet.. 

Helt aktuel, løbende information om skak-

klubben kan findes på hjemmesiden (http://

www.vojensskakklub.dk), men det er fortsat 

bestyrelsens hensigt årligt at få 2-3 numre af 

medlemsbladet ud. 

 

Stof til bladet, f.eks. Ideer eller gode partier 

modtages gerne.  

/Karl Posselt     

 

Koncentration i lokalopgøret… 

 

 

Vojens 1 møder Vojens 2 i holdturne-

ringens B-række den 10. januar 2011. 
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Nr. Hold Brætpoint Matchpoint 

1 Vojens 1 18 10 

2 Vojens 2 9.5 6 

3 Evans 7 6.5 2 

4 Fredericia 3 6 2 

Holdturneringen 

 

Stillingen i B-rækken, Gr. 2 før sidste runde, der spilles den 28.02.2011. 

 

 

 
 

 

Juniorholdet i C-rækken.  

Efter det sidste stævne i Bov lørdag den 5. februar 2011 ser slutstillin-

gen således ud: 

 

 

Syd Grand Prix. 
Som regel fylder Vojens Skakklub en bil, når der er hurtigskak i grand 

prix turneringen. Billedet er fra Haderslev den 23.10.2010. Her ses Ja-

kob og René ved brættet i skoleskakklassen. 

Nr. Hold Brætpoints Matchpoints 

1 Bov 4 27,5 15 

2 Haderslev 4 16 9 

3 Tønder 3 13 6 

4 Vojens 3 12,5 6 

5 Bov 5 11 5 
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GENERALFORSAMLING 

 

Mandag den 7. februar 2011 kl. 

19.30 

i lokale 1, Danmarksgade 8, Vojens 

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Drøftelse og godkendelse af for- 

     mandens beretning. 

4. Aflæggelse af regnskab. 

5. Drøftelse og godkendelse af regn- 

    skab. 

6. Indkomne forslag. 

    Bestyrelsen fremsætter forslag til  

    nye vedtægter 

7. Næste års budget. 

8. Næste års arbejde. 

9. Valg af bestyrelse, suppleanter og  

    revisor. 

    I lige år formand og suppleanter,  

    i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer  

    (Palle og Morten) samt revisor  

    (Frede). 

10. Fastsættelse af kontingent. 

11. Eventuelt  

 

Vojens Skakklub –  

formandens beretning 2010/11 
 

Generalforsamling 2010 fandt sted man-

dag den 22.02.2010 kl. 20 i Danmarksgade 

8, Vojens – med 6 deltagere. Lad mig be-

gynde med et kort citat fra formanden,  

Frede Andersens beretning: 

”2009 har ikke budt på de store overra-

skelser. Stilstand er vel den rette betegnel-

se, og der er jo et kendt ord der siger, at 

stilstand er tilbagegang.” 

 

Målet for bestyrelsens arbejde  har derfor 

været at skabe fremgang for Vojens Skak-

klub. Det har ikke været nogen let opgave! 

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder. Det lyder 

ikke af alverden, men vi har desuden ar-

bejdet en del mellem møderne. Møderefe-

raterne kan for øvrigt ses på hjemmesiden 

www.vojensskakklub.dk   

 

Beretningen er disponeret kronologisk. 

 

Der er visse formaliteter i forbindelse med 

et formandsskifte. Der skal rettes navn, 

adresse, telefonnummer, mailadresse osv. 

en række steder. Én gang er ikke nok, for 

det er ikke alle i den anden ende, der regi-

strerer ændringerne første gang.  

Et enkelt eksempel: Hjemkommet fra ge-

neralforsamlingen indberettede  jeg for-

mandsskifte og hjemmesideadresse til 

DSU. Jeg regnede naivt med, at det var en 

formalitet.  Rettelsen er først slået igen-

nem på DSUs hjemmeside med info om 

Vojens Skakklub i februar 2011! 

 

4. Hovedkreds 

Generalforsamling i 4. HK den 27.02.2010 

(Karl og Morten deltog). Her var der især 

diskussion om:  

- Sønderjysk EMT, som Vojens Skakklub 

arrangerer i 2011. Problemet har i flere år 



5 

 

været ringe deltagerantal – herunder for få 

af landsdelenes stærkeste spillere, hvorfor 

mesterskabets status er faldet. Der viste sig 

ingen snuptagsløsning. 

- Holdturneringen, der fra 2010/11 afvikles 

i samarbejde med 5. HK. Det var især af-

gørende for 4. HK at kunne fortsætte suc-

cessen med en række for skoleskakspiller 

og juniorer med ratingtal under 

1200 – herunder med en afvikling af denne 

gruppe som stævner om lørdagen. Det lyk-

kedes at få denne mulighed med i holdtur-

neringsreglementet. 

- Initiativprisen gik til Bov Skakklub for 

klubbens store ungdomsarbejde. 

 

Hovedkredsbestyrelsen består af Kai Chri-

stian Bjørnskov (formand), Jens Carl Pe-

tersen (kasserer), Jacob Buris Andersen 

(kartoteksfører), Hansjørgen Clausen 

(juniorleder) og Søren Krabbenhøft 

(Sekretær). 

 

Materielstatus 

I marts måned foretog bestyrelsen sortering 

og optælling af det materiel, klubben råder 

over. Selv om vi har en del ure, det sand-

synligvis ikke kan betale sig at reparere, er 

vi stadig godt forsynet med materiel i for-

hold til det nuværende medlemstal. I for-

bindelse med større turneringer, vil det al-

tid kunne lade sig gøre at låne hos andre 

klubber om nødvendigt. 

 

Holdturneringen 2009/10 

Længe så det ikke godt ud for B-række-

holdet, der faktisk lå i nedrykningsfare. 

Det blev dog ændret med i alt 6½ points i 

de sidste 2 runder,  så det endte med en no-

genlunde acceptabel 3. plads med 9½ bræt-

points og 5 matchpoints efter 5 runder. 

 

Juniorholdet i C-rækken klarede sig fint 

med en andenplads (efter suveræne Bov) 

med 12 brætpoints og 5 matchpoints efter 

6 runder. 

 

Holdturneringen gav en scoringspræmie 

til Ken Gejl Jørgensen. 

 

Syd Grand Prix 2009-10 havde deltagelse 

af 9 spillere fra Vojens, flere med rigtig 

gode resultater. Jakob, Ken og Kristine 

var med i alle 7 afdelinger. Bedste place-

ringer i de enkelte grupper: 

I skoleskakgruppen opnåede Jakob Gejl 

Jørgensen i alt 38 points og en samlet 3.-

plads. 

I 4. klasse tog Ken og Kristine Gejl Jør-

gensen de øverste pladser med henholds-

vis 60 og 42 points. 

I 3. klasse missede Palle Gejl Jørgensen et 

par afdelinger og endte lige uden for præ-

mierækken med 31 points. Samme points-

tal opnåede Morten Jessen i 2. klasse. 

 

Pokalturneringen i Tønder den 

02.05.2010 var uden Vojensdeltagelse. 

 

Løgumkloster Byturnering Her deltog 

Morten med en midterplacering i basis-

klassen. 

 

Sæsonafslutning 2010  
For juniorerne foregik sæsonafslutningen 

den 12.04.2010. Det skete med en lille  

lyn-turnering, præmieoverrækkelse samt 

kage og sodavand. 

Mathias Boysen blev juniorklubmester 

med Thorbjørn Møller på andenpladsen. 

Præmien for størst fremgang i årets løb 

gik til Jakob Gejl Jørgensen. 

 

For seniorerne var der sæsonafslutning 

den 17. maj. Det kneb med at få afviklet 

alle partier i klubturneringen, så vi énty-

digt kunne kåre en sæson-klubmester, men 

ellers var det en sæson med normal aktivi-
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tet. Det gælder både internt og i forhold til 

Vojens-deltagelse i andre turneringer. En-

kelte medlemmer er meget turneringsakti-

ve, mens andre kun deltager i det interne 

klubliv. Det er dog rart at se, at især SGP-

turneringen har ramt en bred interesse i 4. 

Hovedkreds. Her klarede især Ken og Kri-

stine Gejl Jørgensen sig rigtig godt. 

 

Og så vil jeg gå over til sæsonen 2010/11.  

 

Hovedtemaet for bestyrelsens forberedelse 

af sæsonen var  

 

Medlemshvervning 

Det begyndte med et antiklimaks, da 2 

medlemmer meldte sig ud  umiddelbart 

efter sæsonafslutningen. Men vi måtte prø-

ve at komme op på hesten igen.  

 

Høtteskakken er den aktivitet, der i man-

ge år har været begyndelsen på den nye 

sæson. Byfesten er stadig en glimrende 

lejlighed til at skabe kontakt til byens bor-

gere, men vi var i bestyrelsen enige om, at 

vi de senere år har fået for lidt ud af arran-

gementet, så vi drøftede mulige forbedrin-

ger. 

 

Først sørgede vi for at få høtteskakken 

med på Høttens hjemmeside. Dernæst 

”husstandsomdelte” vi 300 juniorinvitatio-

ner til børnefamilier i Vojens by med op-

fordring til at møde os til høtten eller til 

åbent hus i Vojens Skakklub den 6. sep-

tember. Samtidig udsendte vi hvervebreve 

til ca. 20-25 tidligere medlemmer af Vo-

jens Skakklub, der stadig bor på egnen. 

Endelig indrykkede vi annonce i Vojens 

Ugeavis, udsendte information til lokal-

pressen, satte plakater op på Povlsbjerg-

skolen og genbrugte den folder, vi tidlige-

re har udleveret under høtten. Selve høtte-

skakarrangementet blev ændret en smule. 

Vi lavede plakater og lånte nogle store 

skakbrikker som blikfang. Vi forsøgte os 

desuden med et system, hvor man skulle 

trække sin modstander. Man kunne så vinde 

en præmie ved at opnå 3 sejre mod 3 for-

skellige modstandere. Præmierne var gratis 

periodemedlemskab til Vojens Skakklub 

samt sportstasker fra vores høttesponsor 

Sydbank.  

Det lykkedes faktisk at få flere deltagere i 

høtteskakken end de nærmest forudgående 

år, og en håndfuld juniorspillere fra Høtten 

er faktisk blevet juniormedlemmer. Desu-

den er Finn Nielsen vendt tilbage efter års 

fravær. 

 

Skal jeg derudover gøre status over resulta-

terne af vores massive forsøg på at rekrutte-

re flere medlemmer, har resultaterne ikke 

været opløftende. Det er svært, siger også 

erfaringerne fra andre skakklubber. Men det 

er nødvendigt at klø på. Vi har haft besøg af 

flere potentielle medlemmer, men de er des-

værre droppet ud igen. 

 

I løbet af efteråret blev der også igangsat 

andre initiativer, der kan henføres under 

medlemshvervning/markedsføring af klub-

ben: 

 

I løbet af september fik vi fornyet hjemme-

siden  www.vojensskakklub.dk , der nu er 

klubbens væsentligste  informationskanal 

med meget indhold og hyppige opdaterin-

ger. Jeg kan kun opfordre jer til at bruge 

den. Det må der være andre, der også gør, 

for den har siden september 2010 haft ca. 

1.550 unikke besøgende, der har kigget på i 

alt 6.700 sider. 

 

Søndag den 17. oktober arrangerede vi si-

multanskak i Rådhuscentret med Kai C. 

Bjørnskov. Årstiden er lidt kølig, men an-

ledningen er Rådhuscentrets fødselsdag, og 

vi får sponsoreret Holmberg-gavekort som 
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præmier. Der var mange mennesker i cen-

terområdet, en del tilskuere til skakken, men 

for få satte sig til brættet. I bestyrelsen over-

vejer vi, hvordan arrangementet kan forbed-

res, så det skaber endnu mere opmærksom-

hed. 

 

Vi har skrevet til et udvalg af skakspillere i 

Toftlund-Agerskov-området og inviteret 

dem til at komme i klubben, men desværre 

uden resultat. 

 

I forbindelse med alle vore aktiviteter bliver 

lokalpressen fodret med trykklart stof inkl. 

fotos, og selv om aviserne ikke altid finder 

plads til historierne, kan vi ikke klage over 

antallet af spaltemillimeter. Vojens Skak-

klub gør sig på den måde synlig, så potenti-

elle skakinteresserede i hvert fald ikke er i 

tvivl om, at vi eksisterer.  

 

Sæsonens løbende aktiviteter 

Selv om nettoresultatet endnu ikke har væ-

ret et forøget medlemstal, har sæsonen med 

enkelte undtagelser budt på et særdeles sta-

bilt fremmøde – både til klubaftener og til 

holdturneringen. I juniorafdelingen er der 7 

faste deltagere, som Morten Jessen undervi-

ser hver mandag fra kl. 18, hvorefter de 

spiller deres egen klubturnering. Der er god 

forældreopbakning, og de unge er begyndt 

at deltage i SGP-hurtigturneringerne. Desu-

den har vi et 4-mandshold med i holdturne-

ringens C-række med en foreløbig placering 

som nr. 3-4 af 5 hold. 

 

Holdturneringen afvikles i år for første 

gang i samarbejde med 5. hovedkreds. Vi 

har tilmeldt 2 hold i B-række. Jeg er overra-

sket over, at begge hold er placeret i samme 

gruppe, der kun består af i alt 4 hold, der så 

spiller dobbeltrunde. Til gengæld  er de øv-

rige hold i gruppen fra 5. hovedkreds, så vi 

har fået nye skakvenner ad den vej. Begge 

hold har stabil deltagelse og har klaret sig 

fremragende med resultater, der  viser, at 

Vojens 1 burde have været tilmeldt i A-

rækken. Det er der flere grunde til. Både 

Mogens og Finn har forstærket holdet, og vi 

møder sekundahold fra Fredericia og Vejle.  

Der er delte meninger om holdturnerings-

samarbejdet med 5. hovedkreds, men hvis 

det fortsætter som nu, løser problemet sig 

med en oprykning til A-rækken til næste år. 

 

Vores Juniorhold i C-rækken har jeg omtalt 

i forrige afsnit. 

 

Syd Grand Prix afvikles igen i år i 7 afde-

linger - med klubber i både 4. og 5. hoved-

kreds som arrangører. En velfungerende 

turneringsserie med mange deltagere – også 

fra Vojens Skakklub.  

 

Vojens Juleturnering (SGP-4) er en tradi-

tionsrig  turnering med 38 år på bagen. Nu 

indgår den desuden som SGP-afdeling. Den 

faste spilledato – 4. juledag – er uovertruf-

fen, og den samlede igen i 2010 mange del-

tagere – i alt 79, heraf ikke færre end 27 

skoleskakspillere.  

Turneringen stiller store krav til Vojens 

Skakklub som arrangør. Palle og Lissi Gejl 

Jørgenen gør en stor indsats i køkkenet, 

men da Frede Andersen på grund af syg-

dom måtte tage hjem midt på dagen, stram-

mede det lidt til for turneringslederne Mor-

ten Jessen og Karl Posselt. Der kan godt 

bruges en ekstra hjælper næste gang. Det 

blev dog en fin dag for de mange skakspil-

lere, der nåede frem trods sne. 

 

Turneringsledere.  
P.t. har Vojens Skakklub 2 godkendte tur-

neringsledere – Frede Andersen og Karl 

Posselt. Det er i underkanten, og Palle og 

Ken Gejl Jørgensen er gået i gang med et 



8 

 

kursus. Palle har fået godkendt den teoreti-

ske prøve og skal nu blot styre et par grup-

per i en turnering for at opnå licens.  

 

Springeren.  
Jeg har tidligere i beretningen omtalt hjem-

mesiden som klubbens vigtigste informati-

onskanal. Til gengæld har det haltet en 

smule med medlemsbladet Springeren i 

denne sæson. Der er kun udkommet et en-

kelt nummer i forbindelse med sæsonstar-

ten. Jeg ville meget gerne have produceret 

yderligere 1-2 numre , men det har der ikke 

været kræfter til. 

 

Vedtægter 

En sidste ting, jeg vil nævne, er, at besty-

relsen har gennemgået Vojens Skakklubs 

vedtægter. De trænger enkelte steder til en 

ajourføring, og vi har benyttet lejligheden 

til en redaktionel gennemskrivning. Derfor 

forelægger vi et forslag til nye vedtægter 

på denne generalforsamling under pkt. 6. 

 

 

Sammenfattende status for beretnings-

året 

Til slut en kort sammenfatning som status 

for beretningsåret. 

 

På mange måder har det været et godt år. 

Meget er lykkedes, og jeg håber, I alle har 

fået mulighed for at spille skak på det akti-

vitetsniveau, I har lyst til. 

 

Den absolut væsentligste opgave – at hver-

ve mange nye medlemmer – er imidlertid 

ikke løst. Hverken i Vojens Skakklub eller 

i mange andre skakklubber.  

 

Jeg har gennemgået medlemstal for alle 

klubber i 4. og 5. hovedkreds, og det ser 

slet ikke godt ud. Halvdelen af klubberne 

har  færre end 15 medlemmer. Jeg tør godt 

kalde det både en krise og en overlevelses-

kamp. Her ligger den helt store udfordring, 

der gennemsyrer den danske skakverden. 

Der er få store klubber og mange små. No-

get ligger naturligvis i indbyggertal i områ-

det, men større byer har ikke nødvendigvis 

en større skakklub. Der er ingen tvivl om, at 

Dansk Skak Union (DSU) på sigt kommer 

til at gennemføre en strukturreform, men 

gode løsninger kræver velfungerende skak-

klubber, og de opstår ikke automatisk i køl-

vandet på f.eks. færre hovedkredse. Heller 

ikke ved at spekulere i 1 kommune 1 skak-

klub, for øvrigt. 

 

Der er ingen nemme løsninger bortset fra 

hårdt og vedholdende arbejde. Derfor også 

en opfordring til alle nuværende medlem-

mer: Vær ambassadører for klubben, hvis I 

kender klubløse skakspillere. Kom med ide-

er til, hvad bestyrelsen yderligere kunne 

sætte i værk. 

Jo flere medlemmer, desto flere forskellige 

aktiviteter kan vi sætte i gang, så alle får 

lige præcis de udfordringer, der passer til 

den enkelte. 

 

Der, hvor jeg ser de største lyspunkter, er i 

skoleskakken, der i øjeblikket er i fremdrift.  

Det er meget vigtigt, at vi gør det nemt for 

skoleskakspillerne at tage skridtet til ind-

meldelse i klubben, når de har alderen til 

det. 

 

Tak til de øvriges bestyrelsesmedlemmer 

for et godt samarbejde. 

/Karl Posselt 
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Partier fra Holdturneringen 

 Karl Possselt,Vojens 1 - Jan Skov,Evans 7 [A02] 
B-Rækken, gruppe 2. Spillet den 15.11.2010 

 

1.f4 b5 2.¤f3 ¥b7 3.e3 a6 4.¥e2 d5 5.d4 e6  6.0–0 ¤f6 7.¤bd2 ¤bd7 8.¤e5 ¥d6 

9.¤df3 ¤e4 10.¥d2 f6  11.¤d3 0–0 12.£e1 £e7 13.c3 ¦ac8 14.b4 ¤b6 15.¤c5 

¥xc5  16.bxc5 ¤c4 17.¥xc4 bxc4 18.¦b1 ¥c6 19.£c1 ¦b8 20.£a3 ¥b5  21.¦b4 

¦a8 22.¦fb1 ¦fb8 23.£a5 £d8 24.£a3 c6 25.£c1 a5  26.¦4b2 a4 27.¤e1 £c7 

28.¤c2 ¦a7 29.a3 ¦bb7 30.¤b4 £a5  31.£e1 £c7 32.£h4 £f7 33.¦f1 ¦a8 34.g4 

f5 35.¥e1 £g6  36.¦g2 ¦f7 37.¦f3 ¦af8 38.g5 ¦e7 39.¦h3 ¦ff7 40.£h5 £xh5  

41.¦xh5 g6 42.¦h3 ¢g7 43.¦f3 h6 44.gxh6+ ¢xh6 45.¤a2 ¥a6  46.¥h4 ¦e8 

47.¦h3 ¢g7 48.¦b2 ¥c8 49.¥e1 ¦g8  50.¤b4 ¥d7 51.¤a6 ¦ff8 52.¤b4 ¢f7  

Se diagramstillingen før sorts sidste træk 
XABCDEFGHY 
8-+-+-trr+( 
7+-+l+-mk-' 
6-+p+p+p+& 
5+-zPp+p+-% 
4psNpzPnzP-+$ 
3zP-zP-zP-+R# 
2-tR-+-+-zP" 
1+-+-vL-mK-! 
xabcdefghy 

 

53.¦h7+ ¢e8 En grim fejl, der straks afgør partiet. 

54.¤xc6 ¦f7 55.¦b8+ 1–0 
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Partier fra Holdturneringen 

Niels H. Nielsen,Evans 7 - Morten Jessen,Vojens 1  
B-Række-2 , 15.11.2010 

 

1.e4 c5 2.¤c3 d6 3.¤f3 ¤c6 4.¥c4 g6 5.d4 cxd4 6.¤xd4 ¥g7 7.¥e3 ¤f6 8.¤xc6 

bxc6 9.f3 0–0 10.0–0 e6 11.¥g5 £b6+ 12.¢h1 £xb2 13.¥d2 £b6 14.¦b1 £d8  

Det kostede således 4 dronningetræk at snuppe testamentebonden.  

15.¥g5 h6 16.¥h4 g5 17.¥g3 d5 18.exd5 cxd5 19.¥d3 ¤h5 20.¤e2 ¤xg3+ 

21.¤xg3 ¥e5 22.f4   

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zp-+-+p+-' 
6-+-+p+-zp& 
5+-+pvl-zp-% 
4-+-+-zP-+$ 
3+-+L+-sN-# 
2P+P+-+PzP" 
1+R+Q+R+K! 
xabcdefghy 

 

Trækket overrasker, men er med til at åbne sorts kongefløj og udsætte den for et 

bombardement af skakker, hvor Morten hele tiden skal holde tungen lige i mun-

den.  22.— ¥xf4 23.£h5 ¢g7 24.¦xf4 gxf4 25.£e5+ f6 26.¤h5+ ¢f7 27.£xf4 ¦h8 

28.¥g6+ ¢e7 29.£xf6+ ¢d7 30.£e5 ¢c6 31.£c3+ ¢d6  

½–½ 

 

Jan Munch Petersen,Evans 7 - Ken Gejl Jørgensen,Vojens 1 [C45] 
B-Række-2 , 15.11.2010 

 

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4 4.¤xd4 ¤xd4 5.£xd4 c5 6.£e5+ £e7 7.£xe7+ ¥xe7 

8.¤c3 d6 9.¥f4 ¥e6 10.0–0–0 ¦d8 11.¥b5+ ¢f8 12.¤d5 ¥xd5 13.¦xd5 ¤f6 14.¦d2 

¤xe4 15.¦e2 d5 16.¦he1 g5 17.¥e5 f6 18.f3 fxe5 19.fxe4 a6 20.¦f2+ ¢g7 21.¥e2 

d4 22.¦ef1 ¦hf8 23.¥c4 ¦xf2 24.¦xf2 ¦f8 25.¦xf8 ¥xf8 26.g4 ¢g6 27.a4 a5 28.¢d2 

h5 ½–½ 
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Partier fra Holdturneringen 

Kaj H. Jensen,Evans 7 - Finn E. Nielsen,Vojens 1 [D02] 
B-Række-2 , 15.11.2010 

 

1.d4 d5 2.¤f3 c5 3.dxc5 ¤c6 4.c3 a5 5.e3 g6 6.¥b5 ¥g7 7.0–0 e6 8.a4 ¤ge7 9.¤bd2 

0–0 10.¤b3 £c7 11.¦e1 ¤a7 12.¥e2 ¦d8 13.¥d2 ¤ac6 14.¥b5 e5 15.£c1 ¥g4 

16.¥e2 ¥e6 17.£c2 ¥f5 18.£c1 b6 19.¦a3 £a7 20.c4 ¤b4 21.¥xb4 axb4 22.cxb6 

£xb6 23.¦a1 dxc4 24.£xc4 ¦ac8 25.£b5 £xb5 26.¥xb5 ¥c2 27.¤bd2 ¤f5  

Langt hen ad vejen et ret lige parti, hvor hvid tydeligvis vil være meget tilfreds 

med remis. 

XABCDEFGHY 
8-+rtr-+k+( 
7+-+-+pvlp' 
6-+-+-+p+& 
5+L+-zpn+-% 
4Pzp-+-+-+$ 
3+-+-zPN+-# 
2-zPlsN-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

I diagramstillingen finder hvis ikke det rette træk til at imødegå Finns trussel om 

at spille e4, og pludselig kommer afgørelsen meget hurtigt. 28.¥c4 e4 29.¤d4 

¤xd4 30.exd4 ¦xd4 31.¤b3 ¦dxc4  

0–1 
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Hvid trækker og vinder... 

Kombinationsøvelser 


