
Sønderjysk Skoleskak 

        Vojens Skakklub             
 

Ugebrev uge 2012:16  
 

Sæsonafslutning 
 
Mandag den 16. april slutter sæsonen for junior-

/skoleskakspillere i Vojens Skakklub. Vejret bliver 

forhåbentlig egnet til masser af udendørs aktiviteter i 

løbet af sommeren. Men glem ikke at holde skakspil-

let ved lige. Spil gerne skak når som helst og hvor 

som helst! 
 

Heldigvis kan du deltage i flere organiserede skak-

aktiviteter i løbet perioden, indtil en ny sæson i Vojens 

Skakklub begynder. De nævnes nedenfor. 

 

Syd Grand Prix 2011/12  
 

slutter med et brag! Alssund Skakklub sætter alle sejl 

til for at skabe en rigtig flot Syd Grand Prix finale! 

  

Det er den syvende og sidste afdeling af Syd Grand 

Prix turneringen. Kom og vær med, så årets SGP sæ-

son kan få den afslutning den fortjener.   

 

Tidspunkt: Lørdag den 28. april fra kl. 9.30 til ca. 

17.30.  

Sted: Menighedshuset, Østergade 1, Sønderborg.  

Indskud: kr. 50,- for skoleskakspillere. 

Betænkningstid: Der spilles 7 partier med 25 minutter 

pr. spiller pr. parti. 

Tilmelding: Senest 21. april 2012 med navn, klub, 

rating (pr. 1.9.2011) samt telefonnummer til Karsten 

Fyhn (E-mail: kfyhn@vikingskak.dk, telefon: 74 49 02 

24, mobil: 23 46 14 26) 

 

Du kan også tilmelde dig via Vojens Skakklub, 

der sørger for fælles transport 

 

Familieskaklejr på Christians-

lyst (Sydslesvig) 
 

en fantastisk mulighed for forældre og skakbørn 

for at tilbringe en weekend i skønne omgivelser. 

Det foregår i år den 15.-17. juni – Se invitationen 

på www.vojensskakklub.dk/Nyheder/Nyheder.htm  

 

 

 

Sommerferieskak 
 

Blandt sommerferieaktiviteterne for skolebørn i Ha-

derslev kommune vil der også være skak - arrangeret 

af skakklubberne i Vojens og Haderslev. 

Det bliver sandsynligvis i uge 27 i begyndelsen af 

skolernes sommerferie. Der informeres via en folder i 

skoletasken og Haderslev Kommunes hjemmeside, når 

ferien nærmer sig. Hold øje! 

 

Tjele skaksommerlejr 
 

Søndag d. 8. – 15. juli afholdes der igen i år skole-

skaklejr på Tjele Efterskole, hvor alle skakspillere, der 

endnu ikke er fyldt 21 år, inviteres til en uge med lejr-

turnering, kykskak, fodbold og mange andre aktivite-

ter. Traditionen tro går turen til Djurs Sommerland en 

af dagene. Mens man desuden skal huske badetøj, da 

der er mulighed for at bruge det lokale friluftsbad. 

 

Danmarks allerbedste skakspillere vil undervise og 

give øretæver i simultanskak. 

 

 Prisen for deltagelse er 1400 kr., ved tilmelding senest 

1. maj. Tilmelding foregår på  http://skaklejr.dk,  hvor 

invitation, info om betaling, deltagerliste mv. også kan 

findes.  

 

Ny skaksæson 2012-13 
 

Tak for sæsonen 2011-12. 

 

Efter sommerpausen er Vojens Skakklub klar til en ny 

sæson. Den begynder med Høtteskak lørdag den 25. 

august 2012 og første almindelige klubaften mandag 

den 27. august. 

 

Vi byder velkommen til både gamle og nye medlem-

mer. 

 

 

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.vojensskakklub.dk/Nyheder/Nyheder.htm
http://skaklejr.dk/
mailto:morten.jessen@hotmail.com


Mat i 1 træk 

 

Diagram 261 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+R+-+( 
7+-+q+k+p' 
6r+-+p+-+& 
5+p+-+pwQ-% 
4-vL-vl-+-+$ 
3+-+-+-+P# 
2P+-+-zPP+" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 262 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8R+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-mKPmk& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-zP-zp$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+r+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 263 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+R+-wq-mk-' 
6-+-zp-+p+& 
5+-zpL+-+p% 
4-+Pzp-zPp+$ 
3zP-+P+-mKl# 
2-+-wQP+-zP" 
1+-+-+r+-! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 264 - hvid trækker 

ABCDEFGHY 
8-+-+R+-+( 
7+-+q+-mkp' 
6r+-+p+-+& 
5+p+-+p+-% 
4-vL-vl-wQ-+$ 
3+-+-+-+P# 
2P+-+-zPP+" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 265 – hvid trækker 

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

 

Diagram 266 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-wq-mk-' 
6-+-zp-+pzp& 
5+-zpL+-+-% 
4-+Pzp-zPp+$ 
3zP-+P+-mKl# 
2-tR-wQP+-zP" 
1+-+-+r+-! 
xabcdefghy 

 



Sort trækker – find planen! 
 

Diagram 267 

Niels Kr. Kragh – Ole Bøgh Larsen, DM 2012. 

Begge løbere står i slag. Sort kan naturligvis slå 

den hvide løber og få et par bønder bagefter, men 

har har en meget stærkere plan. Kig på de sorte 

tårnes placering! Stil eventuelt stillingen op og 

undersøg den sammen med en kammerat. 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+r+( 
7zp-+k+-+-' 
6Pzp-+-zp-+& 
5+-+lzp-+p% 
4-+PzP-+-+$ 
3vL-+-+P+P# 
2r+-+-+-+" 
1+-tR-+R+K! 
xabcdefghy 

 

Hvid trækker – fribonden! 
 

Diagram 268 

 

Jan Kaya-Mortensen – Niels Petersen, DM 2012. 

Det har været et langt parti, men nu er enden nær. 

Hvid har flere gode træk, men et af dem viser en 

plan, der meget hurtigt vinder. Som en lille hjælp 

kan vi røbe, at temaet er den fjerne fribonde. Stil 

eventuelt stillingen op og spil den med en ven.  

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+p+-+-+-' 
6-+-mk-+-zp& 
5+P+-zp-+l% 
4PmK-+Pzp-+$ 
3+-+-+P+-# 
2-+-sN-+-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Sort trækker–afslut partiet! 
 

Diagram 269 

Martin Matthiesen – Nicolai Mikkelsen, DM 2012. 

Somme tider er det ikke det stærkeste træk, der 

afslutter et parti, men et træk, som fratager mod-

standeren ethvert håb om mere modstand! Sådan et 

træk afsluttede dette parti med, og hvid opgav 

straks. Hvad var sorts træk? Og planen? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zp-+-+-+-' 
6-zp-mk-+-+& 
5+Pzp-+-+p% 
4P+P+-+p+$ 
3+-+-+-zP-# 
2-+-+qtr-zP" 
1+-wQ-+NmK-! 
xabcdefghy 

 

 Sort trækker–find matten 
 

Diagram 270 

 

John Arni Nilsson – Dara Akdag, DM 2012.  

Når man som sort her har angreb mod kongen – 

selv om det kun er dronning og springer, som an-

griber – skal man altid lede efter mat. Stil stillingen 

op og analyser den sammen med en ven. Sort kan 

ved rigtigt spil gøre mat i senest 5. træk. 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+Q+-+( 
7+-+-+pmk-' 
6-+-+-+-+& 
5zp-zpR+-+-% 
4P+p+-+p+$ 
3+-zPn+-zP-# 
2-+-+-+KzP" 
1+-wq-+-+-! 
xabcdefghy 

 



Spil et parti igennem 
 

Den stærkeste brik er dronningen, og det viser hun 

især ved kongeangreb. Men et kongeangreb kan 

gennemføres uden Hendes Majestæt. Det viser 

spanske Francisco Pons i følgende smukke og origi-

nale parti: 

 

Euromesterskabet i Plovdiv, Bulgarien 2012. 

Francisco Villejo Pons, Spanien (2693) 1 

Tamir Nabati, Israel (2559) 0 

Modtaget dronningegambit.  

1. d2-d4, d7-d5 2. c2-c4, d5xc4 3. e2-e3, e7-e5 4. 

Lf1xc4 Sort klarer sig fint efter 4. dxe5, Dxd1+ 5. 

Kxd1, Sc6 6. Sf3, Lg4 7. Le2, Lxf3 8. Lxf3 0–0–0+ 

9. Ke2, Sxe5 4. -, e5xd4 5. e3xd4, Lf8-d6 6. Sg1–

f3, Sg8-f6 7. Dd1–e2+ Mere naturligt er 7. 0–0, 0–0 

8. Sc3, Lg4 9. Lg5 7. -, Dd8-e7 8. De2xe7+, 

Ke8xe7 9. 0–0, Lc8-e6 10. Tf1–e1, Ke7-d7 11. 

Sf3-e5+, Ld6xe5 Nødvendigt, men også godt nok. 

Ikke 11.-, Ke7 12. Sxf7, Kxf7 13. Lxe6+ 12. d4xe5, 

Le6xc4 13. e5xf6, g7xf6 Hvid har en bonde mindre, 

men de sorte bønder på f6 og f7 er meget svage. 

Men vigtigst er det, at hvid er lidt foran i udvikling. 

Hans tårn på e1 er stærkt. 14. Sb1–c3, c7-c5 For u-

tålmodigt. Sort tror, der er fred og ingen fare og vil 

straks sætte sine bønder i gang. Men trækket viser 

sig at være en fejl, der både svækker sorts bønder og 

forærer hvid et tempo. Hvids spil er fra nu forry-

gende og elegant. 15. Lc1–f4, Sb8-c6 16. Te1–d1+, 

Kd7-e6 17 .b2-b3  

XABCDEFGHY 
8r+-+-+-tr( 
7zpp+-+p+p' 
6-+n+kzp-+& 
5+-zp-+-+-% 
4-+l+-vL-+$ 
3+PsN-+-+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1tR-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 

17. -, Lc4-a6? En fejl, som er meget vanskelig at se. 

Sorts eneste redning var 17. -, Kf5! 18. Ld6, Le6 19. 

Lxc5 hvor sort er sluppet med at aflevere en bonde. 

Nu jager hvid med de få brikker, han har, sorts kon-

ge ind i et matnet! 18. Td1–d6+, Ke6-f5 18. -, Ke7 

19. Sd5+, Kf8 20. Lh6+, Ke8 21. Tae1+, Se5 og her 

kan hvid vinde på mange måder. 19. Sc3-d5, Sc6-

d4 20. Td6xf6+, Kf5-e4 21.f2-f3+! Ke4-d3 21. -, 

Kxd5 22. Td6#! 22. Ta1–d1+, Kd3-c2 22 -, Ke2 

23. Sc3# 23. Td1–d2+, Kc2-b1 24. Sd5-c3+, Kb1–

a1. 25. a2-a4 og sort opgav, da han kun kan dække 

matten ved at ofre en officer. En utrolig kongejagt! 

 

Løsninger 
 

Diagram 261: 1. Te8-f8# 

Diagram 262: 1. Ta8-h8# 

Diagram 263: 1. -, h5-h4# 

Diagram 264: 1. Df4-g5+, Kg7-f7 2. Te8-f8# 

Diagram 265: 1. g5-g6+, Kh7-h6 2. Ta8-h8# 

Diagram 266: 1. -, h6-h5 2. ???-??, h5-h4# 

 

Diagram 267. Tårne på 7. række er et frygteligt 

våben. Sort spillede 1. - Tg8-g2! og truede mat med 

2. -, Th2+ 3. Kg1. Tag2#. Hvids eneste forsvar er 2. 

Tf1-f2, og efter 2. -, Tgxf2 3. cxd5, Txa3 er sort et 

tårn foran. 

Diagram 268. Hvid trak 1. a4-a5! Sort er hjælpeløs 

over for hvids plan med at spille a5-a6, for når han 

trækker sin konge tilbage til c7 for at stoppe den 

hvide fribonde, trænger hvids konge ind via c5. 

Diagram 269: Sort afgjorde med 1. -, De2xf1+, og 

hvid opgav, for efter 2. Dxf1,Txf1+ 3. Kxf1 spiller 

sort 3. -, Ke5, og den sorte konge æder hvids bønder 

på c4, a4 og b5.  

Diagram 260. Dara Alkag, som vandt kandidatklas-

sen og næste år spiller i landsholdsklassen, var op-

gaven voksen og gjorde mat i 5 træk: 1. -, Dc1-d2+ 

2. Kg1-h1, Dd2-d1+ 3. Kh1-g2, Dd1-f3+ 4. Kg2-g1, 

Df3-f2+ 5. Kg1-h1, Df2-f1#. 

 

 


