
Sønderjysk Skoleskak 

        Vojens Skakklub             
 

Ugebrev uge 2012:08  
 

Hvis der er interesse for det, tilmeldes et hold fra Vo-

jens Skoleskak/Skakklub i Å-rækken ved det sønderjy-

ske mesterskab for skoleskakhold. Klubben betaler 

indskuddet. Besked til Palle Gejl senest mandag den 

27. februar. 

 

Sønderjysk mesterskab for hold 
Lørdag den 3. marts 2012 kl. 9.30 på Hoptrup Skole 

 
Dansk Skoleskak, Sønderjyllandskredsen inviterer. 

 

Turneringen er for alle skoleskakklubber i Sønderjylland, 

som er medlem af Dansk Skole Skak. Der spilles med 4-

mands-hold i nedenstående rækker.  

 

G – rækken – hold fra gymnasie / ungdomsuddannelser. 

A – rækken – for hold med elever fra 10. klasse eller yngre 

B – rækken: - for hold med elever fra 6. klasse eller yngre 

C – rækken: -for hold med elever fra 3. klasse eller yngre 

Å –rækken (åben række) for hold med elever fra 10. 

klasse eller yngre. Et hold i Å-rækken skal være fra den 

samme skoleskakklub, men må gerne være fra 

forskellige skoler. 

 

Betænkningstingstid: 45 minutter pr. spiller pr. parti.  

Der spilles så vidt muligt alle mod alle i alle rækker. 

 

Kvalifikationsregler for deltagelse i Danmarks-

mesterskabet: 
I hver række kvalificerer 1 hold sig. Har en kreds mere end 

5 hold i en række, kvalificerer 2 hold sig.  

DM afholdes i Gislinge den 23. - 25. marts.  

 

Program: 

9.30 Ankomst og velkommen 

9.40: 1. runde starter! I hver række starter runderne, så snart 

den foregående runde er færdig, og næste runde er lagt. 

De første rækker vil sandsynligvis være færdige mellem kl. 

13 og kl. 14, men meget afhænger af det antal hold, som 

tilmeldes. 

 

Præmieuddeling vil finde sted efterhånden som rækkerne 

færdigspilles. Der er pokal til vinderne af hver række. 

 

Forplejning  

Man kan købe pølser med brød, franskbrød m. ost, kaffe, 

sodavand og kage / slik til rimelige priser. 

 

Med venlig hilsen 

Kai Bjørnskov / Carsten Petersen 

 

 

 

HUSK: Næste SGP-hurtigturnering i Grindsted 

lørdag den 10. marts. 

 

Kalenderen forår 2012 
 

Mandag 20.02.2012 Skoleskak. 

Fredag  24.02.2012 Als-holdmesterskab 

Mandag 27.02.2012 Skoleskak. 

Lørdag 03.03.2012 Sdr. Holdmest. Hoptrup 

Mandag 05.03.2012 Skoleskak. 

Lørdag 10.03.2012 Syd Grand Prix 6 (Grind 

                                                    sted) 

Lø/sønd. 10. – 11. marts Pige DM 

Mandag 12.03.2012 Skoleskak. 

Mandag 19.03.2012 Skoleskak. 

Fre – søn 23. – 25. marts Hold DM i Gislinge 

Mandag 26.03.2012 Skoleskak. 

Mandag 02.04.2012 Skoleskakken holder Påske 

                                                    ferie 

Mandag 09.04.2012 2. Påskedag - ingen skak 

Mandag 16.04.2012 Sæsonafslutning, skoleskak. 

Onsdag 18. april Kredsbestyrelsesmøde 

Fredag 20.04.2012 Holdturnering, Aabenraa            

                                                    Friskole 

Lørdag 28.04.2012 Syd Grand Prix 7 (Als 

                                                    sund/Gråsten) 

Lørdag 05.05.2012 Pokal(hold)turnering, Tøn-  

                                                    der 

Lørdag 02.06.2012 Landsudvalgsmøde DSS 

Fre-søn 15. – 17. juni Familieskaklejr .Chr.lyst 

 

 

Familieskaklejr – en fantastisk mulighed for sam-

men med sine skakbørn at tilbringe en week-end i 

skønne omgivelser. Se invitationen på  

http://www.skoleskak.dk/wp-

con-

tent/uploads/2011/12/Indbydelse_familieskaklejr_

20121.pdf  

 

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.: 4128 3485 - Email: morten.jessen@hotmail.com 
 

http://www.skoleskak.dk/wp-content/uploads/2011/12/Indbydelse_familieskaklejr_20121.pdf
http://www.skoleskak.dk/wp-content/uploads/2011/12/Indbydelse_familieskaklejr_20121.pdf
http://www.skoleskak.dk/wp-content/uploads/2011/12/Indbydelse_familieskaklejr_20121.pdf
http://www.skoleskak.dk/wp-content/uploads/2011/12/Indbydelse_familieskaklejr_20121.pdf
http://www.vojensskakklub.dk/
http://www.skoleskak.dk/
mailto:morten.jessen@hotmail.com


Mat i 1 træk 

 

Diagram 191 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8k+-+-+-+( 
7+-+L+-+-' 
6NmK-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 192 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+p+p+& 
5zp-+-+p+-% 
4-zp-sN-+n+$ 
3zP-zP-wqNzPQ# 
2-zP-+-+K+" 
1+-+-+-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 193 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-+( 
7zp-+-zpL+p' 
6-zp-wqP+-+& 
5tr-+-+-+-% 
4-+P+-zP-zP$ 
3+-+-+-wQ-# 
2Pvl-+-+-+" 
1+-+-+R+K! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 194 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-mk-+-+-+( 
7+-+L+-+-' 
6-mK-+-+-+& 
5+-sN-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 195 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+p+p+& 
5zp-+-wqp+-% 
4-zp-sN-+n+$ 
3zP-zP-+NzPQ# 
2-zP-+-+-+" 
1+-+-+-mKR! 
xabcdefghy 

 

Diagram 196 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zp-+-zp-+p' 
6-zp-wqP+L+& 
5tr-+-+-+-% 
4-+P+-zP-zP$ 
3+-+-+-wQ-# 
2Pvl-+-+-+" 
1+-+-+R+K! 
xabcdefghy 

 



Bindingen 
 

Diagram 197 

 

Denne stilling er fra partiet Mozelius - Magar, Gi-

braltar Chess Festival 2012. Hvid ser ud til at have 

lidt angreb på kongefløjen, mens sort truer med 

a4-a2 at skaffe sig en farlig fribonde. Sort har dog 

overset en grim vending, og hvid, der er i trækket, 

slår omgående til. Hvordan? 
 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+-+( 
7+-+qvl-+-' 
6-+-+p+pmk& 
5+-+pzP-+p% 
4p+r+pzPPzP$ 
3+pzP-zP-+-# 
2-zP-+Q+-mK" 
1tR-+RvL-+-! 
xabcdefghy 

 

Rigtig trækfølge! 

Det er sorts tur i dette parti fra Gibraltar. Han har 

to muligheder for at stikke en gaffel i hvids konge 

og dronning: e7-e5+ og Sc5-e6+. Men Se6 kan slås 

med hvids bonde på d5, og e7-e6 kan slås en pas-

sant. Men med den rigtige trækfølge finter sort 

hvid ud af den og vinder fikst. 

 

Diagram 198 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+p+-zp-+k' 
6-+-zp-+p+& 
5zP-snP+-+p% 
4P+-wQPmK-zP$ 
3+-+-+-zP-# 
2-+-+L+-+" 
1+q+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Afdækkerskak  
 

Diagram 199 
 

Hvids sidste træk var 30. Dc4?? De to spørgsmåls-

tegn betyder jo, at trækket er meget dårligt.  

Sort var da heller ikke sen til at trække sit næste 

træk, som er fuldstændig ødelæggende for hvid. 

Hvad trækker sort? 

Hold altid øje med afdækkertrækkene! 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+r+-mk( 
7+-zp-+p+-' 
6p+-+qvl-zp& 
5zP-+n+-zpP% 
4-zpQ+-+-+$ 
3+-+-+NtR-# 
2-+-vL-zPP+" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 

 

To fribønder vinder. 

Hvid har en farlig fribonde på b5, men den sorte 

springer har foreløbig godt fat i den. Sort har også 

sine chancer med e-bonden og en god kongestilling 

i centrum. Men både kongen og springeren er 

kortbenede figurer, og da hvid spiller sin trumf ud, 

må sort bøje sig. Hvad spiller hvid? 

 

Diagram 200 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+K+-+-+& 
5+Psn-zp-zp-% 
4-+-mk-+-+$ 
3+-+-+-zPP# 
2-+-+-+-+" 
1+-+L+-+-! 
xabcdefghy 

 



Spil et parti igennem 
 

Ugens parti er fra en stor turnering i Gibraltar 2012. 

Hvid snyder sort i åbningen, så han ved rigtigt spil 

må få en dårlig bondestilling. Sort overser enten 

noget eller vurderer stillingen helt forkert og mister 

– eller ofrer - et tårn for at få angreb i stedet for den 

dårlige bondestilling . Hans ”angreb” bliver dog let 

afvist, og da hvid får sin dronning tilbage på banen 

igen, opgiver sort. 

 

Brunello (2581) – Kuipers (2381) 

Slavisk dronningegambit. 

1. d2-d4, d7-d5 2. c2-c4, c7-c6 3. Sg1–f3, Sg8-f6 4. 

Sb1–d2, Lc8-f5 5. Sf3-h4, Lf5-g6 6. Dd1–b3, Dd8-

b6 7. Db3-h3 Et lumsk træk, der truer 8. Dh3-c8+, 

Db6-d8 (eneste træk) 9. Dc8xb7, og hvid får også 

bonden på c6. 7. -, Sb8-a6 8. Sh4xg6, h7xg6? Sort 

vil ikke spille 9. -, f7xe6, da hans bønder bliver re-

vet fra hinanden (eller også har han overset noget)  

9. Dh3xh8, Sa6-b4 10. c4-c5, Db6-a5 11. Ke1–d1 

Dækker c2, og da sort ikke har ret mange brikker i 

spil og slet ingen åbne linier, står kongen godt nok 

her.,11. -, Sf6-e4 Han angriber fortvivlet videre, og 

hvid forsvarer sig bare roligt. 12. Sd2xe4, d5xe4 13. 

Lc1–d2, e4-e3 14. f2xe3, Da5-b5 15. b2-b3, 

Sb4xa2  
 

XABCDEFGHY 
8r+-+kvl-wQ( 
7zpp+-zppzp-' 
6-+p+-+p+& 
5+qzP-+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+P+-zP-+-# 
2n+-vLP+PzP" 
1tR-+K+L+R! 
xabcdefghy 

 

16. Kd1–c2 (!) Hvid kunne for den sags skyld godt 

have slået springeren på a2, men teksttrækket er 

godt og sikkert.  16. -, Sa2-b4+ 17. Ld2xb4, 

Db5xb4 18. Dh8-h4, Opgivet. Den hvide dronning 

griber ind i spillet igen, og sort har bare et tårn min-

dre.  

 

Løsninger 
 

Diagram 191: 1. Ld7-c6# 

Diagram 192: 1.  -, De3-f2# 

Diagram 193: 1. Dg3-g8# 

Diagram 194: 1. Sc5-a6+, Kb8-a8 2. Ld7-c6# 

Diagram 195: 1. -, De5-e3+ 2. Kg1-g2, De3-f2# 

Diagram 196: 1. Lg6-f7++, Kg8-f8 2. Dg3-g8# 

Diagram 197: Hvid trak 1. De2xc4 og vandt et tårn, 

da den sorte d-bonde er bundet. 

 

Diagram 198.  Sort vandt hvids dronning med føl-

gende fikse manøvre: 1. -, e7-e5+! Hvid er tvunget 

til at slå for ikke at miste sin dronning. Men efter 2. 

d5xe6 en passant kan sort lade springeren føre kni-

ven: 2. -, Sc5xe6+ med dronningegevinst. To dob-

beltangreb! 

 

Diagram 199. Hvid fik sat sin dronning på det rin-

gest tænkelige felt. Sort fortsatte lynhurtigt med 1. -, 

Sd5-e3+!og hvids dronning faldt.  

 

Diagram 200.  

Hvid stillede sort over for en umulig opgave, da han 

spillede 1. h3-h4. Stakkels gammelfar kan ikke nå 

h-bonden uden at forlade sin hest, og hesten kan 

ikke nå h-bonden uden at lade b-bonden løbe. Ende-

lig kan sorts e-bonde intet gøre, da hvids løber nok 

skal stoppe den. Sort opgav!  

Prøv alligevel at spille stillingen igennem et par 

gange med en kammerat. 

 

 


