
Sønderjysk Skoleskak 

Vojens Skakklub 
 

Ugebrev uge 2011:40  

 

 Haderslev Skoleskaks startturnering 

 

På dette sted ville vi gerne have bragt resultaterne fra 

stævnet, men den grimme sandhed er, at der intet 

stævne blev. Kai Bjørnskov lagde sig syg, og da lægen 

ikke turde garantere, at han blev rask til den 1. oktober 

eller tidligere, valgte Haderslev at aflyse. Hvis det er 

muligt, tilbydes en turnering senere på efteråret. Indtil 

videre vil næste begivenhed være SGP i Haderslev og 

ugen efter det Sønderjyske Mesterskab i Skoleskak. 

 

Invitation til SYD GRAND-prix 
 
Haderslev Skakklub inviterer til afdeling af SYD-

GRAND-prix,  

lørdag den 22. 10. 2010 kl. 9.30 – ca. 16.30  

på VUC Sønderjylland, Haderslev afdeling, Chri-

stiansfeldvej 31D, 6100 Haderslev 
 

Indskud: 150, - kr., juniores og pensionister 100, - kr. 

skoleskakspillere 50 kr. 
20 kr. af indskuddet (skoleskakspillere dog 10 kr.) 

går til fælles præmiepulje for hele stævnerækken. Re-

sten af indskuddet bruges til præmier ved dette stævne. 

Præmielisten offentliggøres senest efter 3. runde. 

 

Reglement. 

Der spilles 7 partier med 25 minutter til hver spiller pr. 

parti.  

Der spilles efter SGP’s reglement og FIDEs regler for 

færdigspil som hurtigskak. 

Gruppeinddeling:  

Mesterklassen:Spillere med rating på 1900++  

1. klasse: spillere med rating 1700 – 1899 

2. klasse:  spillere med rating 1500 – 1699 

3. klasse:  spillere med rating 1300 – 1499 

4. klasse:  spillere med rating under 1300 

 

Skoleskakklassen – uratede 

Flere klasser kan efter tilmeldingstallene samles i 

samme Monrad-gruppe, men spillere fra samme klasse 

skal spille i samme gruppe. 

Se i øvrigt Sønderjysk Skaks hjemmeside med det 

samlede SGP – reglement. 

 

Forplejning: Der kan købes brød med pålæg / ost, 

frugt, kaffe, øl, vand og kage/slik til rimelige priser. 

 

Bemærk i øvrigt: 

Der er rygeforbud på spillestedet, ligesom mobiltele-

foner ved turneringer er forbudt. 

 

Tilmelding med navn, klub, rating samt telefonnum-

mer senest 19.10. 2010 til 

Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev, tlf. 

74532185 / 29906359 eller e-mail kaicb@yahoo.dk 

 

Skoleskakspillere i Vojens Skakklub kan tilmelde sig i 

klubben. 

 

Kalenderen efterår 2011 
 

Mandag den 3.10  skoleskak 

Mandag den 10.10.  skoleskak 

Mandag den 17.10.  Ferie 

Lørdag den 22.10. SGP i Haderslev 

Mandag den 24.10  skoleskak 

Lørdag den 29.10 SM i skoleskak, indiv. 

Mandag den 31.10.  skoleskak 

Mandag den 7.11.  skoleskak 

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,indiv. 

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  

mailto:kaicb@yahoo.dk
mailto:morten.jessen@hotmail.com
http://www.vojensskakklub.dk/
http://www.skoleskak.dk/


Hvid trækker og gør mat i 1 træk 

 

Diagram 31  

XABCDEFGHY 
8r+lwq-+rmk( 
7zppzp-+-zpp' 
6-+-vl-zp-+& 
5+-+-sN-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+LzP-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 32 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+ktr( 
7zpl+-+pzpp' 
6-zp-+-+-+& 
5sn-+-+-wQ-% 
4-+p+-+N+$ 
3vL-zP-+-zPq# 
2P+-+-zP-zP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 33  

XABCDEFGHY 
8ktr-+r+-+( 
7vlpzp-+-zpp' 
6-+-+-+-+& 
5+N+-vL-+-% 
4-+-+p+-+$ 
3+-+-+pzPq# 
2-zP-+-zP-zP" 
1+-+R+-+K! 
xabcdefghy 

 

Hvid trækker og gør mat i 2 træk 

 

Diagram 34 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-tr-mk( 
7zppzp-+-zpp' 
6-+-vl-zp-+& 
5+-+QsN-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+LzP-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 35  

XABCDEFGHY 
8r+-+-mk-tr( 
7zpl+-+pzpp' 
6-zp-+-+-+& 
5sn-+-+-wQ-% 
4-+p+-+N+$ 
3+-zP-+-zPq# 
2P+-+-zP-zP" 
1tR-vL-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 36  

XABCDEFGHY 
8ktr-+r+-+( 
7zppzp-+-zpp' 
6-vl-+-+-+& 
5+N+-vL-+-% 
4-+-+p+-+$ 
3+-+-+pzPq# 
2-zP-+-zP-zP" 
1tR-+R+-+K! 
xabcdefghy 

 



Springergaffel 
 

Diagram 37 

 

I diagram 37 har sort både en kvalitet (tårn for let 

officer, her tårn for springer) og en bonde mere. 

Han er glad. 2 træk senere er han ikke så glad mere, 

for han har mistet det ene af sine tårne. 

Læg mærke til den lumske hvide Se5, og at tårnene 

slet ikke kan hjælpe hinanden. Hvad trak hvid? 

 

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

 

Diagram 38 
 

I diagram 38 har hvid en bonde for lidt, og sort 

truer snart hans konge, der står lidt bart. Hvid 

kunne prøve at forsvare sig med 1. De5-f4, men 

han har meget bedre træk! 

Hvid trækker, og efter bare to træk har han 

afgørende materiel fordel. Hvad trækker hvid? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zpkzp-+q+-' 
6-zp-snN+p+& 
5+-+PwQ-+p% 
4-+PmK-+-zP$ 
3+-+-+-+-# 
2P+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

 

Springergaffel 
 

Diagram 39 
 

I diagram 39 har sort problemer. Han har ikke fået 

rokeret, og han har glemt at forsvare et vigtigt felt. 

Lige nu forsøger han at skræmme den hvide 

springer væk, men den er ikke sådan at kyse! I 

stedet går den til angreb! 

Hvid trækker og laver en springergaffel! 

 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqk+-tr( 
7+-zp-+pzpp' 
6-zp-zp-sn-+& 
5zp-+-sN-+-% 
4-+L+-+-+$ 
3+P+-zP-+-# 
2P+P+-zPPzP" 
1tR-+Q+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 40 

 

I diagram 40 ser det pænt lige ud. Hvid har godt 

nok en ekstra bonde, men den kan han ikke bruge 

til noget lige nu. Sort truer med at slå hans stærke 

springer på e6 og tilmed få d-bonden. Men igen har 

hvid et træk til rådighed, som giver ham et klart 

overtag. Hvad trækker hvid? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7zpkzpl+-+-' 
6-zp-snN+r+& 
5+-+P+-+p% 
4-+-+-+-zP$ 
3+PvL-+-+-# 
2PmKP+-+-+" 
1+-+-+R+-! 
xabcdefghy 

 
 



Spil et parti igennem 
 

Dette parti er spillet af 2 ukendte spillere og viser, 

hvordan sort prøver at vinde brikker og beholde 

dem, mens hvid angriber kongen. Det er forbavsen-

de, at hvids angreb fortsætter, selv om dronningerne 

bliver byttet af. 

 

Italiensk 

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

4. c2-c3  Sg8-f6 5. d2-d4, e5xd4 6. c3xd4, Lc5-b4+ 

7. Sb1–c3, Sf6xe4 8. 0–0 Det kan betale sig at ken-

de denne stilling! Sort kan slå på c3 med både 

springer og løber, så har hvid dummet sig? 8. -, 

Lb4xc3 Sort kan også spille 8. -, Se4xc3 9. b2xc3, 

d7-d5! Altid sørge for at få udviklet! Sort kan dog 

også spille 9. -, Lb4xc3, men hvid spiller 10. Dd1-

b3 og får stærkt angreb. 9. d4-d5 Dette 100 år gam-

le træk er hvids bedste 9. -, Sc6-e5 10. b2xc3, 

Se5xc4 11. Dd1–d4, Sc4-d6 Sort skulle hellere spil-

le 11. -, f7-f5 og få rokeret 12. Dd4xg7, Dd8-f6? 

Men det er først her, det går rigtig galt. Med 12. -, 

Th8-f8 kunne sort stadig klare sig. 13. Dg7xf6, 

Se4xf6 14. Tf1–e1+ Ke8-d8 Sort fortsætter med at 

klamre sig til sine brikker. Med 14. -, Sf6-e4 ville 

han miste en springer, men ikke tabe partiet nu. 15. 

Lc1–g5, Sd6-e8 Hvid trækker og vinder! 16. 

Te1xe8+, Kd8xe8 16. -, Th8xe8 17. Lg5xf6+, Te8-

e7 18. Ta1–e1 og vinder sorts tårn. 17. Ta1–e1+, 

Ke8-f8 18. Lg5-h6+, Kf8-g8 19. Te1–e5 Det havde 

sort ikke set - nu bliver han mat med 20. Te5-g5# 

Forsøger sort at redde sig med 19. -, Sf6-e4 spiller 

hvid 20. Te5-e8#  

XABCDEFGHY 
8r+l+-+ktr( 
7zppzpp+p+p' 
6-+-+-sn-vL& 
5+-+PtR-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-zP-+N+-# 
2P+-+-zPPzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
19. .-, Sort opgav. 
 

Løsninger 
 

Diagram 31: 1. Se5-f7# 

Diagram 32: 1. Sg4-f6# 

Diagram 33: 1. Sb5xc7# 

 

Diagram 34: 1. Dd5-g8+, Tf8xg8 2. Se5-f7# 

Diagram 35: 1. Lc1-a3+, Kf8-g8 2. Sg4-f6# 

Diagram 36: 1. Ta1xa7+, Lb6xa7 2. Sb5xc7# 

 
Diagram 37 – 40 handler om springerens dobbeltangreb. 

Mange spillere holder meget af springeren, fordi den er 

så lumsk, andre er bange for den af samme grund. Men 

man skal bare holde øje med den!! 

 

Diagram 37: 1. Se5-c6! Den hvide springer angriber 

begge de sorte tårne. De står så uheldigt, at de ikke kan 

dække hinanden, så hvid vinder et helt tårn! 

Diagram 38. 1. Se6-d8+! Familieskakken! Den hvide 

springer angriber både den sorte konge og den sorte da-

me, og da skakken må respekteres, taber sort sin dron-

ning. Springerens mest frygtede angreb! 

Diagram 39. 1. Se5xf7 Sort har ikke taget sig i agt, og 

springeren angriber både dronning og tårn. Det er ikke 

sikkert, den kommer ud igen, når den har slået tårnet, 

men da tårnet er mere værd end springeren, gør  hvid 

alligevel et godt bytte. 

Diagram 40: Ikke 1. Se6-d8+, der bare er en tom trussel. 

(Ikke bare give skak for at give skak!) Men 1. Se6-f8! 

Springeren angriber både det sorte tårn og den sorte lø-

ber. Tårnet kan ikke flygte og samtidig dække løberen, 

da feltet g7 beskydes af hvids Lc3. Sorts bedste træk er 

så 1. -, Ld7-e8, men efter 2. Sf8xg6, Le8xg6 har hvid 

både tårn mod løber og en bonde mere og bør vinde. 

 

 


