
Sønderjysk Skoleskak 

        Vojens Skakklub             
 

Ugebrev uge 2011:49  
 

Hermed det næstsidste ugebrev i 2011. 

 

Julen står for døren, og den sætter også sit præg på 

aktiviteterne i skakklubben. 

 

Husk allerede på lørdag: 

 

Juleturnering – spil skak med julemanden! 
 
Haderslev Skoleskak, juleturnering 2011 

Lørdag den 10. december 2010 kl. 9.30  

på Sct. Severin Skole, Moltrupvej 1a, 6100 Haderslev, 

bygning A øverst 

 

Betænkningstid: 25 minutter pr. spiller pr. parti.  

Deltagerindskud:  Kr. 40,00.  

 

Turneringsledelsen har gjort sig store anstrengelser for 

at kontakte julemanden og få ham til at komme og 

spille skak med nogle af deltagerne. Der vil være små 

julepræmier til vinderne, og vi tror ikke, skakniveauet i 

Grønland er ret højt … 

 

Husk, at der også er en begynderklasse. 

Husk, at alle kan deltage uanset alder, køn og størrelse. 

Man skal bare kunne spille skak. 

 

Tilmelding: 

Tilmelding med navn, evt. klub og fødselsår eller 

gruppe sker til Kai Bjørnskov, enten på mailadressen: 

kai@skoleskak.dk  eller mobiltelefonnummer 2990 

6359, så den er os i hænde senest torsdag den 8. 

december 2011.  

Spørgsmål om turneringen rettes ligeledes til 

Kai Bjørnskov. 

 

Juleafslutning  

mandag den 19. december, kl. 17.30 

 
NB! Mandag den 19. december begynder skoleskak-

ken en halv time tidligere end sædvanligt – d.v.s. alle-

rede kl. 17.30. Den aften er der ingen undervisning, 

men en lynskakturnering med indbygget ”handicap”, 

så alle har en fair chance for at 

vinde. Der sluttes af med sodavand og kage. 

Husk at melde fra, hvis du er forhindret. 

----------- 

 
Mandag den 26. december (2. juledag) er der ingen 

skak. 

 

Syd Grand Prix – 4. afdeling                     

 

Onsdag den 28. december er der hurtigskakturnering 

(Syd Grand Prix) – denne gang i Vojens (Lagonisko-

len, Unionvej, Vojens). Der oprettes en skoleskak-

gruppe, hvor der spilles 7 partier i løbet af dagen. 

Nærmere om denne turnering følger i ugebrevet i næ-

ste uge. 

 

Godt Nytår!                                                 

 

Mandag den 2. januar 2012 er der ingen skoleskak, 

men skoleskakken begynder igen mandag den 9. ja-

nuar kl. 18. 

 

Skakjulegaver 
Kan f.eks. købes hos Dansk Skole Skak. Tænd compu-

teren og gå ind på www.skakshoppen.dk – gå på opda-

gelse mellem de skakbøgerne – som alle er udvalgt til 

skoleskakelever – eller kig på skakbrætter, -ure og – 

brikker. 

 

Kalenderen efterår 2011 

 

Mandag den 5.12. skoleskak 

Lørdag den 10.12. Juleturnering (i Haderslev) 

Mandag den 12.12. skoleskak 

Mandag den 19.12. Julehygge/-afslutning 

Mandag den 26.12. Ingen skak 

Onsdag den 28.12. SGP i Vojens 

 

Begivenheder som turneringer og møder omtales 

altid mindst ugen før i ugebrevet. 

 

Husk at checke hjemmesiden 

www.vojensskakklub.dk  regelmæssigt. Se også 

www.skoleskak.dk  

 

Vojens Skakklub, junior-/skoleskak 

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

Vojens 

Juniorleder: Morten Jessen,  

Tlf.: 7454 0435 - Email: morten.jessen@hotmail.com  
 

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


Hvid trækker og gør mat i 1 træk 

 

Diagram 111  

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zpp+n+N+p' 
6-+p+-+p+& 
5+-+-+-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+PvL-+-+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 112 

XABCDEFGHY 
8rsn-+-trk+( 
7zppzp-wqpzpp' 
6-+-zp-vl-+& 
5+-+P+-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-+-+-+Q# 
2PzPL+-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 113  

XABCDEFGHY 
8r+-+-tr-+( 
7zppzp-wqp+k' 
6-+nzp-+R+& 
5+-+L+-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-wQ-zPP+" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Hvid trækker og gør mat i 2 træk 
 

Diagram 114 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-tr-mk( 
7zpp+n+p+p' 
6-+p+-+p+& 
5+-+-sN-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+PvL-+-+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 115  

XABCDEFGHY 
8rsn-wq-trk+( 
7zppzp-+pzpp' 
6-+-zp-vl-+& 
5+-+P+N+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-+-+-+Q# 
2PzPL+-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 116  

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zppzp-wqp+-' 
6-+nzp-+p+& 
5+-+L+-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-+-+-tR-# 
2PzP-wQ-zPP+" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 



Fribonden 
 

Diagram 117 

 

Hvid har farlige fribønder på f4 og e6. Den sorte 

konge kan foreløbig nå at stoppe e-bonden, men 

den stakkels gamle mand har også andre opgaver, 

som han ikke kan passe samtidig med bonden. I 

løbet af 3 træk har hvid vundet den sorte løber og 

bør let vinde. Hvordan bærer hvid sig dog ad? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-+( 
7zp-+-+-vl-' 
6-zp-+P+-zp& 
5+-zpr+-+P% 
4-+-+-zP-+$ 
3+PzP-+-+-# 
2P+-vL-+-+" 
1+-mK-+-tR-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 118 
 

Hvid har en farlig fribonde på e6. Sort har lige 

spillet 1. -, Tg7-g8, for efter 2. Td8xg8, Sf6xg8 

lever han stadig, omend næppe længe. Men hvid 

vil ikke spille, som sort gerne vil, men trækker og 

vinder, da han får en dronning i få træk.  

Hvad trak hvid? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-tR-+r+( 
7+-mk-+N+-' 
6-+-+Psn-zp& 
5zpp+-mKp+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+P+-# 
2-zPP+-+-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

 

Fribonden 
 

Diagram 119 
 

I diagram 119 er hvid i trækket, og hvis han spiller 

1. De4xe6+, Dd6xe6 2. Te1xe6 har han 2 bønder 

mere og vinder vel nok i det lange løb. Men hvid 

har en meget mere effektiv fortsættelse, der vinder 

lige med det samme! 

Hvad skal hvid trække? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-zp-' 
6P+-wqp+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+-trQ+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2-+-+-zPKzP" 
1+-+-tR-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 120 

 

I diagram 120 ser det skidt ud for hvid, som har 

både sin dronning og Sb3 i slag. Men han har også 

en fribonde på e7, som selv kan afgøre det hele! 

Hvid trækker, og efter bare tre tvungne træk har 

hvid et helt tårn mere. 

Hvad trækker hvid? 

 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+l+-zP-zpp' 
6-+-+-wq-+& 
5+-wQ-+-+-% 
4-+p+p+-+$ 
3+N+-+-zP-# 
2-+-+PzP-zP" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

 



Spil et parti igennem 
 

I mange tilfælde er bindingen af Sf6 eller Sf3 farlig. 

Men det kan være endnu farligere at afbryde den 

med g2-g4 eller g7-g5 – en angrebsivrig hvid eller 

sort kan finde på at ofre og siden vinde officeren 

tilbage, fordi en stakkels springer er bundet. Det er 

ikke ret tit et god ide at lade modstanderen ofre på 

sin kongestilling!  

 

Daniels – Walker, London 1841 

Italiensk 

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

4. d2-d3, Sg8-f6 5. Sb1–c3, 0–0? For en gangs 

skyld er det ikke godt at rokere så tidligt, for hvid 

binder nu Sf6 og truer med at ødelægge sorts kon-

gestilling. 6. Lc1–g5, h7-h6 Forsøger at jage løbe-

ren væk 7. Lg5-h4 men hvid lader sig ikke føre på 

afveje. Han truer nu med 8. Sc3-d5. 7. -, Lc5-b4 En 

anden måde at forsvare sig på – sort laver en mod-

binding, så hvids springer ikke kan komme til d5. 8. 

0–0, Lb4xc3 9. b2xc3, g7-g5? Et rigtig dårligt træk, 

som der slet ingen grund var til. Sort skulle bare 

fortsætte sin udvikling. Nu laver hvid en kendt 

kombination. 10. Sf3xg5, h6xg5 11. Lh4xg5, Kg8-

g7 12. f2-f4 Sort opgav, da han mister sin springer 

eller bliver mat. 
 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-tr-+( 
7zppzpp+pmk-' 
6-+n+-sn-+& 
5+-+-zp-vL-% 
4-+L+PzP-+$ 
3+-zPP+-+-# 
2P+P+-+PzP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Afslutningen kunne f.eks. blive 12. -, d7-d6 13. 

f4xe5, Sc6xe5 14. Lg5xf6+, og sort taber dronnin-

gen. Forsøger sort at redde springeren, kan det gå 

endnu værre: 12. -, Dd8-e8 13. f4xe5, Sf6-h7 14. 

Lg5-f6+, Sh7xf6 15. e5xf6+, Kg7-h6 16. Tf1-f5 og 

mat i 2 træk. 

 

Løsninger 
 

Diagram 111: 1. Sf7-h6# 

Diagram 112: 1. Dh3xh7# 

Diagram 113: 1. Dd2-h6# 

Diagram 114: 1. Se5xf7++, Kh8-g8 2. Sf7-h6# 

Diagram 115: 1. Sf5-e7+, Dd8xe7 2. Dh3xh7# 

Diagram 116: 1. Tg3xg6+, Kg8-h7 2. Dd2-h6# 

 

Diagram 117: Fribonden koster en løber: 1. e6-e7+,  

Kf8xe7 (sort må slå med det samme, for efter 1. -, 

Kf8-f7 buldrer hvid videre med 2. Tg1xg7+! Og 

sort får ikke engang bonden for løberen) 2. 

Tg1xg7+, og hvid bør vinde partiet let. 

 

Diagram 118.  Mange kunne her finde på at spille 

1. Td8xg8, Sf6xg8, men det rigtige for hvid er 1. 

Ke5xf6!. Sort må svare 1. -, Tg8xd8, men efter 2. 

Sf7xd8, Kc7xd8 3 Kf6-f7 får hvid en ny dame. 

 

Diagram 119.  Hvid dronning er i slag, men det er 

han bare ligeglad med! Han spiller 1. a6-a7, og efter 

1. -, Td4xe4 tager han sig en ny dame med skak: 2. 

a7-a8D+, Kg8-f7 3. Da8xe4, og hvid har et tårn 

mere! 

 

Diagram 120: Hvid vinder hurtigt på sin fribonde: 

1. Dc5xc8+! Lb7xc8 2. e7-e8D+, Df6xf8 Sort må 

endda tillade dronningeafbytning, ellers er han mat. 

Hvid fortsætter med 3. De8xf8+, Kg8xf8, og til 

overflod kan han nu putte sort helt ned i posen med  

bindingen 4. Ta1-a8. Sort har ikke bedre end 4. -, 

c4xb3, og efter 5. Ta8xc8+, Kf8-f7 skal hvid bare 

huske at samle Bb3 op (6. Tc8-b8 – i nakken på 

bonden!), inden han går i gang med de andre bøn-

der. 

 

 


