
Sønderjysk Skoleskak 

        Vojens Skakklub             
 

Ugebrev uge 2012:17  
 

Allersidste udkald! 

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! 

  

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

17.30 i Sønderborg. Se invitationen i sidste uges uge-

brev. 

Tilmelding via Vojens Skakklub allersenest tirs-

dag. Klubben sørger for fælles transport. 
 

Familieskaklejr i Sydslesvig 

 

en fantastisk mulighed for forældre og skakbørn 

for at tilbringe en weekend i skønne omgivelser. 

Det foregår i år den 15.-17. juni på Christianslyst 

– 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 i uge 27 i begyndelsen af skolernes som-

merferie. 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. 

 

Tilmelding foregår på  http://skaklejr.dk,  hvor invita-

tion, info om betaling, deltagerliste mv. også kan fin-

des. 

 

Husk at følge med på Vojens Skakklubs hjemmeside 

www.vojensskakklub.dk  

  

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. 

 

Holdturnering på Aabenraa Friskole 

 
Fredag den 20. april blev der efter Dansk Skole Skaks 

nye koncept afholdt holdturnering på Aabenraa Frisko-

le. Der blev spillet med 4-mandshold inddelt i 2 grup-

per: 

- Skak 64, hvor de 4 spillere på holdet tilsammen  

  højst må være 64 år 

- Skak 32, hvor de 4 spillere på holdet tilsammen  

  højst måtte være 32 år 

En ny, sjov måde at gøre det på, og det blev en glim-

rende og hyggelig turnering. Desværre deltog kun 3 

skoler, heraf Aabenraa Friskole – der først lige er be-

gyndt med skoleskak på skemaet –  helt imponerende 

med 7 hold. Slutstilling: 

 
Skak 64 ( 64 år i alt for 4 spillere): 

1. Sct. Severin Skole 1  58 p 

2. Gråsten Skole  35 p 

3. Aabenraa Friskole 2  39 p 

3. Aabenraa Friskole 1  28 p 

Skak 32 (32 år i alt for 4 spillere): 

1. Sct. Severin Skole 2  55 p 

2. Aabenraa Friskole 4  47 p 

3. Aabenraa Friskole 3  46 p 

4. Aabenraa Friskole 5  35 p 

5. Aabenraa Friskole 6  28 p 

6. Aabenraa Friskole 7  27 p 

 
Vojens Skakklubs skoleskakafdeling kan ikke umid-

delbart deltage i et sådant arrangement, der spille i 

skoletiden og hvor spillerne på et hold skal komme fra 

samme skole. 

 

Vojens Skakklub, junior-/skoleskak 

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

Vojens - sæson fra slutningen af august til april 

Juniorleder: Morten Jessen,  

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

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


Mat i 1 træk 

 

Diagram 271 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-mk( 
7+-+-+-+-' 
6p+-+-zpQ+& 
5wqp+R+-+-% 
4-+-+-+-zP$ 
3+P+-+PzP-# 
2P+-+r+-+" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 272 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-zpp+p' 
6-+-zp-+p+& 
5+-+-+-+-% 
4Q+PmKP+P+$ 
3+-+-+q+-# 
2Ptr-+-+-zP" 
1+-tR-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 273 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-mk( 
7+-+-+-zpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4P+-zp-+-+$ 
3+P+-wq-zP-# 
2-+P+l+LzP" 
1+-+-+R+K! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 274 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7+-+-+-+-' 
6p+-+-zp-wQ& 
5wqp+R+-+-% 
4-+-+-+-zP$ 
3+P+-+PzP-# 
2P+-+r+-+" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 275 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-zpp+p' 
6-+-zp-wqp+& 
5+-+-+-+-% 
4Q+P+P+P+$ 
3+-+K+-+-# 
2Ptr-+-+-zP" 
1+-tR-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 276 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+r+-mk( 
7+-+-+Qzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-+-+-% 
4P+-zp-+-+$ 
3+P+-wq-zP-# 
2-+P+l+LzP" 
1+-+-+R+K! 
xabcdefghy 

 



Sort trækker – find planen! 
 

Diagram 277 

Jacob Carstensen – Allan Stig Rasmussen, DM 

2012. Sort står med sin ekstra kvalitet til gevinst, 

men hvordan gør han det hurtigst muligt helt af 

med hvid? Vi kan røbe, at sorts plan bygger på, at 

han har en fjern fribonde – et frygteligt våben i 

slutspillet. 

 

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

 

Hvid trækker – find kombi! 
 

Diagram 288 

 

Denne stilling opstod i G1-klassen ved DM 2012 i 

partiet Joachim Knudsen – Rasmus Hansen. Hvid 

fører med en kvalitet, men hans tårn på a5 står no-

get passivt, og de sorte officerer er pænt placeret. 

Alligevel lykkes det hvid ved en smart kombinati-

on at vinde omgående. Hvad trækker hvid? 

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

 

Sort trækker og gør remis! 
 

Diagram 279 

Fra partiet Svend Hove – Jesper Thybo, DM 2012. 

Sort har et tårn mere, men de hvide fribønder på g7 

og h7 er frygtelige og kan ikke holdes. Får hvid ny 

dronning, vinder han. Det lykkes dog mirakuløst 

sort at holde remis. Hvordan bærer han sig dog ad? 

Spil stillingen igennem sammen med en kammerat. 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+r+( 
7mkp+-+pzPP' 
6r+-+pzP-+& 
5+-+pzP-+-% 
4q+-+-+-+$ 
3+-zpQ+-+-# 
2-+P+-mK-+" 
1+R+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Hvid trækker–find trækket 
 

Diagram 290 
 

Fra partiet Sebastian Mihailov – Philip Vanparys,  

turneringen i Gibraltar 2012. Sort har lige slået en 

hvid brik på d4 og ser lyst på fremtiden – han har 2 

bønder mere, og hvids konge står skidt. Sort må 

have fået et alvorligt chok, da hvid trak sit næste 

træk. Hvad trak hvid? 

XABCDEFGHY 
8-wQ-+-+-+( 
7+-+-+p+-' 
6-+-zp-mkp+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-wq-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+P+" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 

 



Spil et parti igennem 
 

I åbne stillinger, hvor en eller flere af centralbøn-

derne er byttet af, skal begge spillere være ekstra 

påpasselige. Der dukker tit kombinationer op. Her 

er et frisk eksempel- 

 

Prag 2012 

Grechy (1984) - Sargsjan 1–0 

Caro-kann, Panowvarianten  

1. e2-e4, c7-c6 2. d2-d4, d7-d5 3. e4xd5, c6xd5 4. 

c2-c4, Sg8-f6 5. Sb1–c3, Lc8-f5 Ser godt ud, men 

er ikke det bedste. Sort burde spille 5. -, e6 eller 5. -, 

Sc6 6. Sg1–f3, e7-e6 7. Lf1–d3 For roligt. Hvis 

hvid vil udnytte, at sort har trukket sin hvidfeltede 

løber ud, må han forsøge 7. Db3. 7. -, Lf5xd3 8. 

Dd1xd3, d5xc4 9. Dd3xc4, Sb8-c6 Med helt lige 

spil - men ikke uden spil! Hvid har en isoleret d-

bonde og har mulighed for angreb. Sort skal bytte af 

og angribe den enlige bonde på d4. 10. 0–0, Lf8-d6 

Denne løber hører absolut hjemme på e7. Hvid må 

ikke gerne få lov til d4-d5. Det kan han heller ikke 

spille nu: 11. d5, exd5 12. Sxd5, Sxd5 13. Dxd5?? 

Lxh2+ og vinder hvids dronning. 11. Lc1–g5, 0–0 

12. d4-d5!? Et fupnummer, som sort ikke gennem-

skuer. 12. -, Sc6-a5 Sort burde blot slå d-bonden: 

12. -, exd5 13. Sxd5, Lxh2+! 14. Kxh2, Dxd5 med 

en bonde mere. 13. Dc4-h4, b7-b6? Den sidste fejl. 

Sort kunne have forsvaret sig længe endnu med 13. 

-, h6 14. Se4, hxg5 15. Sxg5, Te8 16. Sxf6+, Dxf6 

17. dxe6, fxe6 18. Dh7+, Kf8 19. Se4 14. Sc3-e4 

Nu må sort spille 14. -,Le7, og efter 15. d6, Sxe4 

16. dxe7 er  han færdig.  
 

XABCDEFGHY 
8r+-wq-trk+( 
7zp-+-+pzpp' 
6-zp-vlpsn-+& 
5sn-+P+-vL-% 
4-+-+N+-wQ$ 
3+-+-+N+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

14. -,  Opgivet. 

Løsninger 
 

Diagram 271: 1. Td5-h5 # 

Diagram 272: 1.  -, Tb2-d2# 

Diagram 273: 1. Tf1xf8 # 

Diagram 274: 1. Dh6-g6+, Kg8-h8 2. Td5-h5 # 

Diagram 275: 1. -, Df6-f3+ 2. Kd3-d4, Tb2-d2# 

Diagram 276: 1. Df7-f8+, Te8xf8 2. Tf1xf8# 

 

Diagram 277. Den hurtigste og sikreste måde er 

som så tit afbytning. Sort spillede 1. -, Ta3xd3+ , og 

hvid opgav. Efter 2.Te3xd3 , Td6xd3+ 3. Kd2xd3, 

Kf6-e5 er hvid hjælpeløs. Den hvide konge må be-

vogte sorts a-bonde, medens sorts konge myrder de 

forsvarsløse hvide bønder på f3 og h4.  

 

Diagram 278.  Hvid trak 1. Td1xd7+!, og sort op-

gav, da han efter 1. -, Kc7xd7 og nu afdækkertræk-

ket  2. c5-c6+! mister sit tårn på g5. 

 

Diagram 279: Sort holdt remis ved evig skak med 

1. -, Da4-f4+ 2. Kf2-g2 (men ikke 2. Df3? Dh4+ og 

hvid mister sin bonde på h7 og skal tabe) 2. -, Df4-

g4+ 3,Kg2-f2, Dg4-f4+ 4. Kf2-e2, Df4-h2+ 5. Ke2-

e3, Dh2-g3+ 5. Ke3-e2 (Men ikke 5. Kd4, Df2+ 6. 

De3, Dh4+, og igen falder Bh7). 5. -, Dg3-g2+, og 

hvid slipper ikke ud af skakkerne. 

 

Diagram 280. Et bagholdsangreb! Hvid trak 1. 

Db8-h8+, og sort opgav straks, da han taber sin 

dronning.  

 

 

 


