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De hjemvendte helte fra C-række-stævnet i Bov 

har god grund til at sole sig i successen, men ellers 

er det almindelig træning og Vojens Skakklubs 

egen turnering, det handler om. Spillerne er ind-

delt i 2 grupper efter spillestyrke, så første-års-

deltagere og har en fair chance, men det kan ikke 

undgås, at nogle er kommet i skrapt selskab, mens 

andre måske får nogle nemme sejre. Det er imid-

lertid en del af øvelsen, at man skal lære at være 

en god vinder og kunne tåle at tabe udenat miste 

modet! 

 

Kalenderbegivenheder 

 

 På lørdag (19.11.2011) er der Grand-Prix-

turnering i Tønder – Der arrangeres fælles 

transport. Giv snarest besked, hvis du vil med. 

 I weekenden 26.-27. november er der DM i  

skoleskak i Odense. Både Thorbjørn Møller og 

Asbjørn Schack har kvalificeret sig. 

 Lørdag den 10. december er der juleturnering 

for skoleskakken. Nærmere følger.  

 

Julen nærmer sig… 

 

Husk din hobby, når julens ønskeseddel skal skri-

ves. Når man først begynder at læse skakbøger, 

bliver man endnu hurtigere en bedre spiller. 

www.skakshoppen.dk har et godt udvalg af skak-

spil og -bøger, der er egnet til skoleskakspillere. 

F.eks. hæfter med øvelser i at sætte modstanderen 

mat (100 mat i 1 træk, 100 mat i 2 træk, 52 to-

trækkere, 53 tretrækkere)  

Bent Larsens Vi spiller skak 1-10 kan købes en-

keltvis eller samlet i et bind og er stadig noget af 

det bedste, man kan få på dansk. 

Og så er der Birgers bommerter,Victor sætter 

mat og meget andet. 

  

Skakshoppen har også gode skakspil i mange 

prisklasser. Køb helst de standardsæt (Staunton 

brikker med kongehøjde på 94-98 mm.), som også 

bruges i skakklubberne – og køb sæt, så størrelsen 

på bræt og brikker passer sammen. 

 

 

  

Støt Dansk Skoleskak 

 

Giv et bidrag. Hvis blot 100 donorer støtter Dansk 

Skoleskak med et kontant beløb, opnår foreningen 

momsfritagelse. Indbetaling kan ske som netbeta-

ling via www.skoleskak.dk/gave .   

 

Kalenderen efterår 2011 

 

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 (Thorbjørn Møller har kvalificeret sig) 

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  

 

 

Skolernes skakdag 2012 
er under planlægning. Fra Sønderjylland er der plads til 10 

nye skoler. Dansk Skoleskak leverer medaljer, plakater og 

diplomer gratis.  

Skolernes skakdag afholdes fredag den 10. februar – dagen 

før vinterferien. Arrangementet støttes bl.a. af Fødevaremi-

nisteriet. 

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


Hvid trækker og gør mat i 1 træk 

 

Diagram 81  

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6l+-+-+-wQ& 
5+-+-+-+-% 
4-+pzp-+-+$ 
3+-wq-+-+-# 
2-+-+-+LzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 82 

XABCDEFGHY 
8rsnl+-+k+( 
7zppzp-+rzpp' 
6-+-+-+-wq& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+L+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tRN+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 83  

XABCDEFGHY 
8k+-+-+-+( 
7zp-+-+-+q' 
6Pzp-zp-+-+& 
5sn-+-vl-+-% 
4-+-+-+ptr$ 
3+-+-vL-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Hvid trækker og gør mat i 2 træk 
 

Diagram 84 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-mk( 
7+-+-+-+-' 
6l+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+pzp-+-+$ 
3+-wq-+-+-# 
2-+-wQ-+LzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 85  

XABCDEFGHY 
8rsnl+-trk+( 
7zppzp-+pzpp' 
6-+-+-+-wq& 
5+-+-+-+Q% 
4-+-+-+-+$ 
3+L+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tRN+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 86  

XABCDEFGHY 
8-mk-+-+-+( 
7zp-+-+-+q' 
6Pzp-zp-+-+& 
5sn-+-vl-+-% 
4-+-+Q+ptr$ 
3+-+-vL-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 

 



Find planen 
 

Diagram 87 

 

Diagram 87 stammer fra et olympiadeparti fra 

skakolympiaden i Dubrovnik 1950. Hvid har en 

frygtindgydende stilling og 2 bønder mere. Find 

den hurtigste og sikreste plan til gevinst. Et lille 

hint: Man skal aldrig gøre skak sværere, end det 

behøver at være! 

 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-trk+( 
7zpp+-+-wqp' 
6-+pzp-tRl+& 
5+-+-+-+-% 
4-+PzPP+PzP$ 
3zP-zP-+-+-# 
2-+-+LwQ-+" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 88 
 

Denne stilling er fra en hurtigturnering i Mainz, 

Tyskland 2007. Verdensmester Anand har sort 

mod stormester Aronian fra Armenien og viser, 

hvordan han lynhurtigt kan afgøre partiet. Som i 

diagram 87 gælder det bare om at finde den rigtige 

plan – så er skak såmænd ikke så svært endda! 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-zp-+& 
5+-+-+-+-% 
4-mk-+P+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2p+-+-tR-mK" 
1tr-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

 

Svære bindinger 
 

Diagram 89 
 

I diagram 89 er sort helt overspillet. Hvid har 

foruden sin ekstra bonde en Aljechinkanon i 

d-linien. Indtil videre har sort dækket Sd7, som 

dog er bundet, da Td8 kan slås, når den flytter. 

Hvordan kan hvid benytte sig af det, så stakkels 

sort ender med at miste en kvalitet? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+k+( 
7tr-wqn+pvlp' 
6p+-+-+p+& 
5+pzpRzP-+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3+-+-vLN+-# 
2PzPPwQ-+PzP" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 90 

 

Diagram 90 er fra samme parti som diagram 89. 

Det ser ud til, at sort har snydt hvid, for her får han 

sin kvalitet tilbage med en springergaffel. Men 

hvid er i trækket og beviser, at han har regnet 

længst. Hvid trækker og har i løbet af 2 træk lavet 

en binding, der koster sort en officer. Hvordan? 
 

XABCDEFGHY 
8-+-tR-vlk+( 
7trn+-+p+p' 
6p+-tR-+p+& 
5+p+-zP-+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3+-+-+N+-# 
2PzPP+-+PzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 



Spil et parti igennem 
 

Nedenstående parti viser, hvor farlig den åbne h-

linie kan være, hvis hvid ikke passer vældig godt på. 

Her laver hvid fejl, og sort får lov til at brillere. 

 

Schwartz – Hartlaub, Bremen 1918 

 

Italiensk 

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

4. 0–0 Den roligste fortsættelse i italiensk. 4. -, d7-

d6 5. h2-h3 Så længe sort ikke har rokeret, skal 

man være forsigtig med h3! 5. -, h7-h5 Sådan spil-

lede man i gamle dage. Hvid skulle nu hurtigst mu-

ligt spille i centrum med c2-c3 og d2-d4, inden sort 

får gang i sit angreb. Især skal Lc5 stækkes. 6. Sf3-

h2 Frygtsomt og forkert  -  ikke trække den samme 

brik flere gange i åbningen! 6. -, Sg8-f6 7. d2-d3, 

Lc8-g4 Dristigt! Sort vil give en officer for h-linien 

8. h3xg4 På den tid var man stadig en kylling, hvis 

ikke man tog imod et offer! 8. -, h5xg4 9. Sh2xg4 

Og hvis sort nu ville være så sød at spille 9. -, 

Sf6xg4 kunne hvid spille 10. Dd1xg4 og gælde sig 

over sin ekstra officer.  9. -, Sf6-h5 Her skal hvid 

være oppe på mærkerne. 10. Sg4-h6! lukker h-

linien, truer Sh5 og truer med Lc4xf7+ og slår fak-

tisk sorts angreb tilbage. I stedet prøver hvid at byt-

te sorts stærke Lc5 af og går i en smart fælde. 10. 

Lc1–e3? Dd8-h4 11. Le3xc5??  
 

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

 

Eneste forsvar var 11. g2-g3, som heller ikke er helt 

godt. Nu følger en flot kombination 11. -, Dh4-h1+ 

12. Kg1xh1, Sh5-g3+ 13. Kh1–g1, Th8-h1# 
 

Løsninger 
 

Diagram 81: 1. Lg2-d5# 

Diagram 82: 1. Dd2-h6+, Kh8-g8 2. Lg2-d5# 

Diagram 83: 1. Te1-e8# 

Diagram 84: 1. Dh5xf7+, Tf8xf7 2. Te1-e8# 

Diagram 85: 1. Tc1-c8# 

Diagram 86: 1. De4-a8+!! Kb8xa8 2. Tc1-c8# 

 

Diagram 87: Hvid afviklede med 1. Tf6xf8+, 

Td8xf8 2. Df2xf8+, Dg7xf8 3. Tf1xf8+, Kg8xg8 4. 

Le2-f3. Nu har han 2 bønder mere, og efter 4. -, 

Lg6-f7 5. d4-d5, c6-c5 6. Kg1-f2 Kongen frem! 

Kf8-g7 7. Kf2-e3, Kg7-f6 8. Ke3-f4, h7-h6 9. g4-

g5+, h6xg5 10. h4xg5+, Kf6-g6 11. Lf3-g4 opgav 

sort. 

Diagram 88. Verdensmesteren spillede 1. -, Ta1-

h1+! og efter 2. Kh2xh1, a2-a1D+ 3. Kh1-g2, Kb4-

c4 4. Kg2-f3, Kc4-d3 opgav hvid, der mister sin 

sidste bonde. 

Diagram 89. Med 1. Le3xc5! udnytter hvid bindin-

gen af Sd7. Men han truer også med 2. Lc5-e7, der 

jager Td8 væk, så sort er nødt til at spille 1. -, 

Sd7xc5 og ofre tårnet på d8 for den løber, han får på 

c5 – et dårligt bytte! 

Diagram 90: Har hvid virkelig dummet sig? Nej, 

han har en dræbende binding parat: 1 Td8xf8+, 

Kg8xf8 2. Td6-d7! En evig binding. Sort kan ikke 

afbryde den. Nærmer han sig med kongen, falder 

bonden på f7, og ellers kan han bare vente, til hvid 

spiller sin springer hen på c6 og jager det beskyt-

tende tårn væk.  

 

 

 


