
Sønderjysk Skoleskak 

Vojens Skakklub 
 

Ugebrev uge 2011:45  
 

Skoleskakspillere med succes på skakklubbens 

juniorhold. 

 

Lørdag den 5.november var der C-række-stævne i 

Bov. Stævnet var en del af skakklubbernes hold-

turnering, hvor C-rækken er forbeholdt juniorer. 

Vojens Skakklub stillede med Kristine Gejl Jør-

gensen, Thorbjørn Møller og Rene Hother Niel-

sen. Med 4 afbud kom 4. bræt desværre til at stå 

tomt. 

Set i det lys klarede holdet sig fantastisk og blev 

nr. 3 efter 2 matchsejre, 2 uafgjorte og kune en 

enkelt nederlag til Bovs bedste hold. 

 

Slutstillingen efter 5 runder blev 

1. Bov 5  17,5 p 9 MP 

2. Haderslev 4 13,5 p 7 MP 

3. Vojens 3  11,5 p 6 MP 

4. Tønder 4  10 p 5 MP 

5. Bov 6   8 p 3 MP 

6. Ribe 4 (ikke mødt)  0 p 0 MP 

 

På de to øverste brætter scorede Kristina og Thor-

bjørn 4 points af 5 mulige, mens Renes udbytte 

var 2½ points. Asbjørn Schack spillede på Hader-

slev Skakklubs hold og var med 5 af 5 points 

stærkt medvirkende til at sikre holdets andenplads 

ved stævnet. 

Et tilsvarende stævne spilles i Haderslev lørdag 

den 4. februar 2012, så der er mulighed for revan-

che. 

 

Sønderjysk Skoleskak - Sønderjyllandskredsen 

 

Onsdag den 26. oktober var der kredsbestyrel-

sesmøde i Vojens. Kredsbestyrelsesmøder er åbne 

for alle interesserede spillere, ledere og forældre. 

Det er desværre ikke så mange, der benytter sig af, 

men der er efterhånden skoleskak på flere end 20 

skoler i Sønderjylland. De senest tilmeldte er 

Genner, Aabenraa Friskole, Gram Skole, Havn-

bjerg Skole og Ulkebøl Skole. Kredsledelsen vil 

meget gerne i forbindelse med alle nye skoler – vi 

synes selv, vi har noget at tilbyde! 

 

 

Skolernes skakdag - fredag den 10.02.2012 

 

Til Skolernes skakdag 2012 er foreløbig tilmeldt 

6 skoler: Brundlundskolen, Aabenraa, Sønder-

skovskolen, Sønderborg, Genner Skole, Lagoni-

skolen, Vojens, Kruså Skole og Tønder Grundsko-

le. Flere vil komme til.  

 

Støt Dansk Skoleskak 

 

Gavegivning: Hvis mere end 100 donorer støtter 

Dansk Skoleskak med mindst 50 kr hver, får 

Dansk Skoleskak momsfritagelse. Vi kan kun op-

fordre til, at så mange som muligt gør dette. Den 

nemmeste møde er via skoleskak.dk/gave.   

 

Kalenderen efterår 2011 

 

Mandag den 7.11.  skoleskak 

Mandag den 14.11  skoleskak 

Onsdag den 16.11. Kredsbestyrelsen 

Lørdag den 19.11. SGP i Tønder 
Mandag den 21.11.  skoleskak 

Lørdag-søndag 26.-27.11     DM i skoleskak, 

individuelt 

Mandag den 28.11.  skoleskak 

Mandag den 5.12.  skoleskak 

Lørdag den 10.12. Juleturnering 

Mandag den 12.12.  skoleskak 

Mandag den 19.12. Julehygge/-afslutning 

Onsdag den 28.12. SGP i Vojens 

 

Begivenheder som turneringer og møder omtales 

altid mindst ugen før i ugebrevet. 

 

 

Vojens Skakklub, junior-/skoleskak 

Mandage kl. 18-19 i Danmarksgade 8, (lokale 1) 

Vojens 

Juniorleder: Morten Jessen, Tlf.: 7454 0435 - E-

mail: morten.jessen@hotmail.com 

 

Husk at checke hjemmesiden 

www.vojensskakklub.dk regelmæssigt. Se også  

www.skoleskak.dk  

 

 

mailto:morten.jessen@hotmail.com
http://www.vojensskakklub.dk/
http://www.skoleskak.dk/


Hvid trækker og gør mat i 1 træk 

 

Diagram 71  

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-zpp' 
6-+-+Nzp-+& 
5+-wQ-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3trq+-vL-zP-# 
2-vl-+-+KzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 72 

XABCDEFGHY 
8rsn-+-+ltr( 
7zpp+-+Pzpk' 
6-+q+-zp-vl& 
5+-+-+-+Q% 
4-+-+P+-+$ 
3+-zp-+-zP-# 
2-+-+-+KzP" 
1+-vL-+R+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 73  

XABCDEFGHY 
8-mk-tr-+-tr( 
7+pzpq+pvlp' 
6Q+-+-snp+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-zP-+-sN$ 
3+-zP-+-zP-# 
2PzP-+-zPLzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Hvid trækker og gør mat i 2 træk 
 

Diagram 74 

XABCDEFGHY 
8-+-tR-+nmk( 
7+-+-+-zpp' 
6-+-+Nzp-+& 
5+-wQ-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3trq+-vL-zP-# 
2-vl-+-+KzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 75  

XABCDEFGHY 
8rsn-+-+ltr( 
7zpp+-+Pzpk' 
6-+q+-zp-+& 
5+-+Q+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+-zp-+-zP-# 
2-+-vl-+KzP" 
1+-vL-+R+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 76  

XABCDEFGHY 
8k+-tr-+-tr( 
7+pzpq+pvlp' 
6p+-+-snp+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-zP-+-sN$ 
3+-zP-+-zP-# 
2PzP-+QzPLzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 



Assist 
 

Diagram 77 

 

I ishockey og fodbold taler man om assist, når en 

spiller lægger pucken eller bolden til rette, så en 

anden kan score. I skak kan en brik tvinge 

modspillerens brikker i en position, så en anden 

brik kan udføre et dræbende træk. I diagram 77 har 

hvid et assisttræk – hvilket træk?? 
 

XABCDEFGHY 
8-+-tR-trk+( 
7+-+-+pzp-' 
6-+-+p+-zp& 
5+-+-+n+-% 
4ptr-+-+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2PvL-+-zPKzP" 
1+-tR-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 78 
 

Diagram 78 ser rigtig fredeligt ud. To tårne og 1 

løber på hver side og alle brikker pænt i spil. Sort 

har en bonde mere og er glad. I hvert fald indtil 

hvid udfører sin assist-kombination! 

Hvid trækker og vinder en løber. Der er endda to 

måder, han kan gøre det på! 

 

XABCDEFGHY 
8-+r+r+k+( 
7zpp+-+pzp-' 
6-+-+l+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+L+-+-zP-# 
2P+-+-zPKzP" 
1+-tR-tR-+-! 
xabcdefghy 

 
 

Svære bindinger 
 

Diagram 79 
 

I diagram 79 er det ligefrem svært at få øje på en 

binding. Den eneste brik, der ser ud til at være 

bundet, er hvids Se3 – men den hvide dronning er 

jo dækket. Eller er den?? Sorts kombination viser, 

at hvids Td1 er overbelastet, og hvid mister damen. 

Hvordan spiller sort flot og vinder? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-zp-+-+& 
5+P+P+-zpP% 
4-+-wQp+-+$ 
3+-+-sN-+l# 
2-+-+Pwq-zP" 
1+-+R+-+K! 
xabcdefghy 

 

Diagram 80 

 

Diagram 80 ser let nok ud – hvid kan spille 1. 

Th3-c3 og binde sorts dame. Men sort forsvarer sig 

med 1. -, Ld6-c5 og truer mat på d1! Han kan også 

bare spille 1. -, Dc6xc3 og få tårn og løber for 

dronningen. Bindingen skal forberedes for at være 

dræbende. Hvad trækker hvid? 
 

XABCDEFGHY 
8-+ktr-+-tr( 
7+-+-+pzp-' 
6p+qvlp+-zp& 
5+p+-+-+-% 
4-+-+PvLPzP$ 
3+-+-+-+R# 
2PzPP+-+Q+" 
1+K+R+-+-! 
xabcdefghy 

 



Spil et parti igennem 
 

I dette nummer skal vi lidt op til nutiden. Ugens 

parti er spillet i Philadelphia i 1952. Også i det 20. 

århundrede ser man hvid få slemme klø, når han 

overlader en farlig h-linie til sort! 

 

Horowitz –Dynkan, Philadelphia 1952 

Italiensk 

1. e2-e4, e7-e5 2. Sg1–f3, Sb8-c6 3. Lf1–c4, Lf8-c5 

4. 0–0 Naturligvis godt nok. 4. -, Sg8-f6 5. d2-d3, 

d7-d6 6. Lc1–g5 Ikke noget godt træk, når sort ikke 

har rokeret. I bedste fald forærer hvid sort tempi, 

når han vil angribe den hvide kongestilling.  6. -, 

Lc8-g4 Selv om hvids og sorts 6 træk er ens, er der 

stor forskel! Den hvide løber kan f.eks. ikke så godt 

jages bort med h2-h3, da det svækker den hvide 

kongestilling. Hvid burde nu spille c2-c3 for at for-

hindre Sc6-d4, som er meget ubehageligt. 7. h2-h3, 

h7-h5 Dristigt - sådan er det sjovt at spille skak! 

Det kan godt være, at hvid kan slå springeren, men 

han får svært ved forsvare sig. 8. h3xg4, h5xg4 9. 

Sf3-h2 Man skal ikke klamre sig til et bytte, når 

kongen kommer i fare! Bedst for hvid var 9. c2-c3, 

g4xf3 10. Dd1xf3, og hvid kan klare sig. Nu kaster 

sort sig over ham! 9. -, g4-g3 10. Sh2-f3, Sf6-g4!! 
 

XABCDEFGHY 
8r+-wqk+-tr( 
7zppzp-+pzp-' 
6-+nzp-+-+& 
5+-vl-zp-vL-% 
4-+L+P+n+$ 
3+-+P+Nzp-# 
2PzPP+-zPP+" 
1tRN+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Dronningeofferet er smukt og afgørende 11. 

Lg5xd8, Lc5xf2+ Det er vigtigt, at løberen slår 

først. Bonden skal kunne blive til en dronning! 12. 

Tf1xf2, g3xf2+ 13. Kg1–f1, Th8-h1+ 14. Kf1–e2, 

Th1xd1 Slår hvid nu det sorte tårn, får sort ny 

dronning, Hvid forsøger at undgå dette. 15. Sf3-d2 - 

og sort trækker og gør mat i 3 træk! 15. -, Sc6-d4+ 

16. Ke2xd1, Sg4-e3+ 17. Kd1–c1, Sd4-e2# mat! 

Løsninger 
 

Diagram 71: 1. Dc5-f8# 

Diagram 72: 1. f7-f8S#! 

Diagram 73: 1. Da6xb7# 

Diagram 74: 1. Td8xg8+, Kh8xg8 2. Dc5-f8# 

Diagram 75: 1. Dd5-h5+, Ld2-h6 2 f7-f8S!# 

Diagram 76: 1. De2xa6+, Ka8-b8 2. Da6xb7# 

 

Diagram 77: Hvid har røntgentrækket 1. Lb2-a3, 

men så vil sort klare skærene med 1. -, Tb4-b8! I 

stedet vil as-sisttrækket 1. Td8xf8+ tvinge den sorte 

konge til f8: 1, -, Kg8xf8, hvorefter bindingen 2. 

Lb2-a3 er afgørende. 

Diagram 78 De sorte brikker står uheldigt, og det 

kan hvid benytte sig af. Han kan enten spille 1. 

Tc1xc8 (as-sisttrækket, der tvinger sorts tårn til c8) 

1. -, Te8xc8 og nu 2. Te1xe6! På 2.-, f7xe6 vinder 

3. Lb3xe6+ det sorte tårn, der måtte til c8 for at 

hævne sin kollega. Hvid kunne også spille 1. 

Te1xe6, hvad der bare bytter trækkene om ved bed-

ste spil. 

Diagram 79. Fra Lipnovsky – Herbert, det canadi-

ske mesterskab 1978. En sammensat kombination, 

der bygger på, at Se3 faktisk er bundet! Efter 1. -, 

Lh3-g2+!! mister hvid damen, da 2. Se3xg2, 

Df2xd4 3. Td1xd4 ender med 3. -, Tf8-f1#! En 

smart mat. 

Diagram 80: Også et eksempel fra et virkeligt parti. 

Arencibia – Delgado, Capablanca mindeturnering 

2007. Hvid spillede 1. Td1xd6!, og sort opgav. Spil-

ler sort 1. -, Td8xd6 fortsætter hvid med 2. Th3-c3, 

og den sorte dronning er bundet og færdig! Sorts 

trussel 2. -, Td6xd1+ er ikke farlig her, da hvid blot 

kan dække matten med 3. Lf4-c1. 

 

 


