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Skaktræf på Sct. Severin Skole 

Haderslev skoleskak afholdt et skaktræf i weeken-

den den 26.-27. april over temaet tårnslutspil.  

Når de fleste brikker er slået, ser det hele enklere 

ud, og antallet af træk til at overse, eller…?! Tårn-

slutspil er meget almindeligt, men bestemt ikke 

let. Der er masser af drilske stillinger, hvor et en-

kelt træk kan afgøre, om partiet ender med en vin-

der eller som uafgjort. 

 

Holger Hovgård havde til lejligheden forberedt et 

fint undervisningsmateriale, der blev afviklet pæ-

dagogisk ved hjælp af PowerPoint, skakprogram-

met Fritz og smartboard.  

 

Der var i gennemsnit 7 lærenemme og lærevillige 

deltagere fra Vojens Skoleskak (Martin Møller), 

Favrdalskolen og Sct. Severin Skole til arrange-

mentet, der foregik lørdag og søndag kl. 10-17. 

Flere var inviteret, men det fine vejr gjorde det 

måske svært for skakken at konkurrere med andre 

aktiviteter. 

  

Koncentreret stof blev listet ind via tavleinstrukti-

on, gruppearbejde og praktisk skakspil. Men na-

turligvis også med plads til pauser, boldspil, kage 

og saft undervejs. Weekenden har, udover konkret 

slutspilsteknik, givet deltagerne en masse grund-

læggende skakforståelse – lige til at putte i værk-

tøjskassen til brug ved fremtidige turneringer. 
 

 
 

 

Sommerferieskak i Vojens og Ha-
derslev. 
Bliv bedre til at flytte brikker! 
Selv om Vojens Skakklub holder sommerpau-

se, behøver du ikke at undvære skak helt. I uge 

32 – sidste uge af skolernes sommerferie er der 

et godt tilbud til dig: 

 

Tid og sted: 

4.-5. august: Huset, Danmarksgade 8, 6500 

Vojens 

6.-7. august: Sct. Severin Skole (indgang A, 2. 

sal), Moltrupvej 1A, 6100 Haderslev 

Alle 4 dage kl. 9 – 15 
Du kan tilmelde dig til sommerskak i enten 2 

eller 4 dage. 

Aldersgruppe: Fra 7 år. Forældre må gerne væ-

re med. 

 

Pris: 50 kr. for 2 dage, 100 kr. for alle 4 dage. 

Tag selv en madpakke med. 

Dagens program veksler mellem undervisning, 

opgaver og naturligvis praktisk skak og små 

turneringer. Undervejs er der pauser, så du også 

kan lege og røre dig. 

Tilmelding: Senest fredag den 28.juli 2014 til  

Karl Posselt, telefon: 7454 3423 eller 2392 

0369, e-mail: vojensskakklub@gmail.com 

Vojens Skakklub, junior-/skoleskak 

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

Vojens 

Juniorleder: p.t. Karl Posselt,  

Tlf.: 2392 0369 - Email: kpo_den@post1.tele.dk 

Hjemmeside: www.vojensskakklub.dk 

 

Vojens Skakklub – kalenderen, forår 
2014 
Mandag den 28. april Sæsonafslutning i Vo-

jens Skakklub 

Fredag den 23. maj Skak 32/64 i Aabenraa 

 

Sæsonen 2014-15 begynder mandag den 25. au-

gust 2014 kl. 18. 

mailto:vojensskakklub@gmail.com
http://www.vojensskakklub.dk/


Mat i 1,2 eller 3 træk 

 

Diagram 801 Hvid gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8-+-mk-+-sN( 
7zppzp-+-zpp' 
6-+-vl-+-+& 
5sn-wqP+-zP-% 
4-+-+R+-zP$ 
3+-+-+-+Q# 
2-zPP+-+-+" 
1trNmKR+-+-! 
xabcdefghy 

 
Diagram 802 Hvid gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-wQ( 
7+-+-mkp+p' 
6p+-+-+p+& 
5+-+-+-zP-% 
4P+p+-zPLmK$ 
3+-vL-+N+-# 
2-+q+r+-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 803 Sort gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8-+rtr-+k+( 
7+-+-+-zp-' 
6p+-zpqzp-+& 
5zP-+-zp-+-% 
4-zPp+Psn-mK$ 
3+-zP-wQN+-# 
2-+LtR-zP-+" 
1+-+R+-+-! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2, 3 eller flere træk 

 

Diagram 804 Hvid gør mat i 2 træk 

XABCDEFGHY 
8-+k+-+-sN( 
7zppzp-+-zpp' 
6-+-vl-+-+& 
5sn-wqP+-zP-% 
4-+-+R+-zP$ 
3+Q+-+-+-# 
2-zPP+-+-+" 
1trNmKR+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 805 Hvid gør mat i 2 træk 

XABCDEFGHY 
8-+-+-mk-+( 
7+-+-+p+p' 
6p+-+-+p+& 
5+-+-+-zP-% 
4P+pwQ-zPLmK$ 
3+-vL-+N+-# 
2-+q+r+-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 806 Sort gør mat i 3 træk 

XABCDEFGHY 
8-+rtr-+k+( 
7+-+-wqpzp-' 
6p+-zp-+-+& 
5zP-+-zp-+-% 
4-zPp+PsnK+$ 
3+-zP-wQN+-# 
2-+LtR-zP-+" 
1+-+R+-+-! 
xabcdefghy 

 



Dobbeltangreb! 
 

Diagram 807 

 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7zppwq-+p+-' 
6-+-+p+pzp& 
5+-+l+-+P% 
4n+-+-zP-+$ 
3+NzP-+-zP-# 
2PzPL+Q+-+" 
1+K+R+-+-! 
xabcdefghy 

 

Fra landsholdsklassen 2014, sidste runde. Simon 

Bekker Jensen (2331) har sort mod Jacob Aabling 

Thomsen (2445). Den hvide stilling ser solid ud, 

og han har gang i et kongeangreb, som ser farligt 

ud. Men sort er i trækket og vinder med et dob-

beltangreb som tema 2 bønder . Hvad spillede sort? 

 

Dobbeltangreb! 
 

Diagram 808 

 

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

 

Canberra, Australien 2011.  

Moulthun Ly (2418) har hvid mod Eugene Schon 

(2219). Ingen af spillerne er særlig kendte, men her 

producerer de en stilling med et sjældent dobbelt-

angreb. Læg mærke til, at også bindingen af Sd5 

spiller en rolle! Hvad trækker hvid for at vinde? 

Dobbeltangreb! 
 

Diagram 809 

 

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

 

Igen fra Canberra. Tony Dowden (2064) har hvid 

mod Bobby Chang (2350). Sort har lige med en 

dronningeskak tvunget hvids konge til e4, hvor sort 

kan udføre en fiks kombination, der indeholder 2 

dobbeltangreb i træk. Sort trækker og vinder – 

hvordan bærer han sig ad? 

 

Mat i slutspil! 
 

Diagram 810 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+K+k' 
6-+-+N+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+p+-# 
2-+-+-sN-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Vi har lært, at 2 springere ikke kan gøre mat. Men 

når modstanderen også har en bonde, kan det 

somme tider lykkes! Her beviser Stephen Solomon 

(2428) det mod Michael Steadmann (2186) i Can-

berra 2011. Hvordan bærer hvid sig ad? Spil gerne 

stillingen sammen med en kammerat! 



Spil et parti igennem 
 

I sidste nummer af ugebrev fortalte vi om de 2 

danske juniorkometer og viste et parti af Jo-

nas Bjerre. I dette nummer er turen kommet 

til Filip Boe, hvis sikre gevinst over en anden 

mesterspiller, Karsten Nymann Pedersen fra 

SK 1968. Også dette parti er fra DM: 

 

Karsten Nymann Pedersen, SK 68 (2044) 0 

Filip Boe Olsen, Viby (1982)     1 

Dronninggambit 

 

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

c7–c6 4. e2–e3, Lc8–f5 5. Sb1–c3, e7–e6 6. 

Lf1–e2, Sb8–d7 7. 0–0, Lf8–e7 8. a2–a3, 

h7–h6 9. b2–b4, 0–0 Sort har løst sine åb-

ningsproblemer, medens hvid sidder med en 

dårlig løber! Stillingen er dog i rimelig balan-

ce. 10. Dd1–b3, a7–a6 11. Lc1–b2, Sf6–e4 

Roligt spil. Sort jagter ingen fordel, men byt-

ter lidt af. 12. Sc3xe4, Lf5xe4 13. Sf3–d2, 

Le4–g6 14. Ta1–e1 Hvid planlægger e3–e4 

og angreb! Han burde have spillet det temati-

ske 14. a3-a4 med angreb på dronningefløjen. 

Nu finder sort en god plan. 14. -, b7–b5! Med 

ideen Sd7–b6–c4, hvor springeren står ka-

nongodt. Vigtigt er det også, at 15. c4–c5 kan 

besvares med 15. -, a6–a5. 15. c4xd5 Hvid 

går ind på sorts plan. 15. c4–c5 havde allige-

vel været bedre. 15. -, c6xd5 16. Te1–c1 Efter 

bogen: Ind på den åbne linie. Men her passer 

bogen ikke helt, for sort kan sætte en stop-

klods i c-linien. Derfor var planen Sd2-f3-e5 

bedre. 16. -, Sd7–b6 17. Le2–d3? Dette na-

turlige træk viser sig at være en fejl. Hvid 

håber på 17. -, Lf6xd3 18. Db3xd3, Sb6–c4  

19. Tc1–c2 fulgt af 20. Sd2–b3 og 21. Sb3–

c5, hvor hvid også har besat et forpostfelt på 

c-linien. Nu krydser sort denne plan: 17. -, 

Sb6–c4 Nu forbyder 18. Sd2xc4 sig selv, men 

18. Tc1–c2, Lg6xd3 19. Db3xd3, a6–a5 går 

an, selv om sort står bedst i kraft af den stær-

ke springer og angrebet i a-linien. Hvid griber 

imidlertid forkert og bliver omgående straffet. 

18. Ld3xg6? Sc4xd2! En grim overraskelse, 

der koster en kvalitet. 19. Lg6–h7+ I håb om 

19. -, Kg8xh7 20. Db3-c2+, men den hopper 

sort ikke på! 19. -, Kg8–h8 20. Db3–c2, 

Sd2xf1 21. Lh7–d3 Nødvendigt, da 21. 

Kg1xf1 besvares af 21. -, g7-g6, og hvid mi-

ster Lh7. 22. Lh7xg6, f7xg6 23. Dc2xg6, Tf8-

f6 holder fint sammen, og sort er et helt tårn 

foran. 21. -, Sf1xh2 22. Kg1xh2, Ta8–c8 

Hermed erobrer sort c-linien, og hvid kan 

faktisk opgive. 23. Dc2–e2?? Fuldender elen-

digheden. Sort finder let det afsluttende dob-

beltangreb 23. -, Tc8xc1 24. Lb2xc1, Dd8–

c7+ 25. Opgivet. Indrømmet - Karsten kan 

ikke have haft en af sine bedste dage, men 

Filip udnyttede koldt og sikkert de chancer, 

han fik, og gav aldrig modstanderen nogen. 

 

Løsninger 
 

Diagram 801: 1. Sh8-f7# 

 

Diagram 802: 1. Lc3-b4# 

 

Diagram 803: 1. -, De6-h3# 

 

Diagram 804:1. Db3-h3+, Kc8-d8 (1. -, 

Kc8b8 2. Te4-e8#) 2. Sh8-f7# 

 

Diagram 805: 1. Dd4-h8+,Kf8-e7 2. Lc3-b4# 

Diagram 806:. 1. -, De7-e6+ 2. Kg3-g4, f7-

f6+ 3. Kg4-h4 (3. Kg4-g3) De6-h3# eller 1. -, 

De7-e6+ 2. Kg4-h4, De6-h3+ 3. Kh4-g5, 

Dh3-h5#  

 

Diagram 807: 1. -, Dc7xc3! 2 b2xc3, 

Sa4xc3+ 3. Kb1-b2, Sc3xe2 og 2 merbønder. 

 

Diagram 808: 1. Kf3-e4! Et sjældent tilfælde: 

Kongens dobbeltangreb! Sort har intet fors-

var. På 1. -, Kd7-d6 vinder 2. Ta5-a6+, og 

dækning med 1. -, Sd5-e7 hjælper ikke, da 

Sd5 var bundet, og hvid blot slår Tf5 med sit 

tårn. Bedst er 1. -, Sd5xc3+, men efter 2. 

Ke4xf5 er hvid bare en kvalitet foran. 

 

Diagram 809. Først en gaffel: 1. -, f7-f5+! 

Her kan hvid forsvare sig med at slå en pas-

sant: 2. g5xf6 ep , men sort har lige en pil 

mere i koggeret: 2. -, Sh5xf6+, og springer-

gaflen afgør. Hvid mister dronningen. 

 

Diagram 810:. Et sjældent slutspil. Sort har 

tidligere forsømt at slippe af med sin bonde, 

og nu kommer straffen: 1. Sf2-g4 – lukker 

sorts konge inde. 1. -, f3-f2 Nu ikke slå – så er 

det remis! Sort skal kunne trække for ikke at 

blive pat til sidste. 2. Se6-f8+, Kh7-h8 3. Sg4-

f6 Nu er sorts konge lukket inde, og var det 

ikke for den forbistrede bonde, var han pat. 

Sort må spille 3. -, f2-f1D, Hvids Sf6 sørger 

for, at det ikke er med skak, så hvid når at 

gøre mat med 4. Sf8-g6#! 


