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SkoleSKAK eller SKOLEskak 
 

De 2 ord i overskriften er ens, men de er skre-

vet på lidt forskellige måde for at illustrere, at 

man kan vægte tingene forskelligt. 

 

Organisationen Dansk Skole Skak står for det 

synspunkt, at ”skoleskak er en pædagogisk og 

økonomisk relevant metode til at styrke elever-

ne faglige og sociale udvikling, når fx en lærer 

med blot 1 times skoleskak om ugen, kan skabe 

et koncentrations- og kompetenceløft for op til 

20 elever”. 

Det er fair nok. Men i så fald handler det ikke 

om at lære børn at spille skak, fordi det er et 

fornøjeligt spil med positive virkninger på kon-

centrations- og indlæringsevne. I stedet handler 

det (alene) om at udnytte skak som middel i 

undervisningens tjeneste. 

Hvis balancen mellem de 2 mål tipper, kan det 

blive svært at fastholde de frivillige, der gerne 

vil supplere skolernes skakinitiativer for at give 

børn gode oplevelser med et fantastisk spil, der 

er udbredt over hele verden. 

 

Der kan skabes en win-win-situation, hvis sko-

lereformen på den ene side fører til mere skak-

undervisning i skoletiden, fordi skak understøt-

ter gode undervisningsformål, og hvis skolerne 

på den anden side også leder børn med interes-

se og flair for skakspillet videre – ved at delta-

ge i stævner og turneringer, ved at gøre børnene 

opmærksomme på skakklubber, hvor frivillige 

står parat til at træne de nye skakspillere, eller 

ved at inddrage frivillige i skakaktiviteter på 

skolen. 
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Vojens Skakklub – kalenderen 
Mandag den 22.09.2014 Skoleskak 

Lørdag den 27.09.2014 Teaterskak i Silkeborg 

Søndag den 28.09.2014  DSU DM hurtigskak 

Mandag den 29.09.2014 Skoleskak 

Fredag, lørdag, søndag 

den 3.-5. oktober 2014 DSU ungdomsDM 

Mandag den 6.10.2014 Skoleskak 

Onsdag den 8.10.2014 Kredsbestyrelsesmøde 

Ma 13. –fre 17. oktober Sahllejr (skoleskak) 

Mandag den 13.10.2014 Skoleskakken holder 

                                                efterårsferie 

Lørdag den 18.10.2014 SGP i Haderslev 

Mandag den 20.10.2014 Skoleskak 

Lørdag den 26.10.2014 ÅGP i Hinnerup 

Mandag den 27.10.2014 Skoleskak 

Mandag den 3.11.2014 Skoleskak 

Lørdag den 8.11.2014 Individuelt Sønderjysk 

Mesterskab i skoleskak  

Mandag den 10.11.2014 Skoleskak 

Lørdag den 15.11.2014 ÅGP i Nr. Åby 

Mandag den 17.11.2014 Skoleskak 

Lørdag den 22.11.2014 SGP i Fredericia 

Mandag den 24.11.2014 Skoleskak 

Onsdag den 26.11.2014 Kredsbestyrelsesmøde 

Fredag den 28.11.2014 Individuelt DM i skole  

                                                skak 

Lørdag den 29.11.2014 Individuelt DM i skole 

                                                skak 

Søndag den 30. 11.2014 Individuelt DM i skole 

                                                skak 

Mandag den 1.12.2014  Skoleskak 

Mandag den 8.12.2014 Skoleskak 

Fredag den 12.12.2014 Juleturnering i Hader-

slev 

Lørdag den 13.12.2014 ÅGP Niels Ebbesen 

Mandag den 15.11.2014 Skoleskak 

Mandag den 22.12.2014 Juleafslutning i Vojens  

                                               Skakklub 

Søndag den 28.12.2014 SGP i Vojens 

http://www.vojensskakklub.dk/
http://www.skoleskak.dk/spil/
http://www.skoleskak.dk/spil/
http://www.skoleskak.dk/spil/Springer%20mod%20marcherende%20bonder.html?modal=false&keepThis=true&TB_iframe=true&height=508&width=500
http://www.skoleskak.dk/spil/Springer%20mod%20marcherende%20bonder.html?modal=false&keepThis=true&TB_iframe=true&height=508&width=500
http://www.skoleskak.dk/spil/Taarn%20mod%20marcherende%20bonder.html?modal=false&keepThis=true&TB_iframe=true&height=508&width=500


Mat i 1 træk 

 

Diagram 861 Sort gør mat i 1 træk 

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

 

Diagram 862 Sort gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8l+-+-+-+( 
7zp-mkp+-+-' 
6-zp-sn-+p+& 
5+-+-+-wq-% 
4-+-+-+-tr$ 
3+LzP-+-+Q# 
2PzP-+-zP-mK" 
1+-+R+-+-! 
xabcdefghy 

 
Diagram 863 Hvid gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+-mk( 
7+-+l+R+p' 
6q+-zp-+-sN& 
5+psnPzp-vlp% 
4-+p+-+-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2-zPL+-+P+" 
1+-vL-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2, 3 eller flere træk 

 

Diagram 864 Sort gør mat i 2 træk 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+k+-' 
6P+-+-zpp+& 
5+-+pwq-+-% 
4P+-+-+-+$ 
3+-tR-+Q+P# 
2-+-+-mK-+" 
1+r+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 865 Sort gør mat i 3 træk 

XABCDEFGHY 
8l+-+-+-tr( 
7zp-mkp+-+-' 
6-zp-sn-+p+& 
5+-+-wq-vL-% 
4-+-+-+-zP$ 
3+LzP-+-+-# 
2PzP-+-zP-+" 
1+-+R+QmK-! 
xabcdefghy 

 
Diagram 866 Hvid gør mat i 3 træk 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+-+( 
7+-+lvl-mkp' 
6q+-zp-+-sN& 
5+psnPzp-snp% 
4-+p+-+-wQ$ 
3+-zP-+-+-# 
2-zPL+-+P+" 
1+-vL-+RmK-! 
xabcdefghy 

 



Redning 1 - opposition 
 

Diagram 867 

 

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

 

En kendt stilling fra teorien om bondeslutspil. Til-

syneladende har sort ikke en chance. Hans konge 

er ude af spil, hans bonde er forsvarsløs, og den 

hvide konge er fint foran sin egen bonde, så hvid 

kan vinde. Alligevel er der en redning for sort! 

Prøv at finde den sammen med en kammerat! 

 

Redning 2 – evig skak 

 

Diagram 868 

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

 

Også her ser det håbløst ud for sort. Hans tårn kan 

ikke hamle op med hvids dronning, og hans konge 

er fanget. Men netop heri ligger sorts chance: Hvid 

har uforsigtigt sat sorts konge pat, så havde sort 

bare ikke tårnet…Prøv at give nogle skakker og se, 

hvor det fører hen! 

Redning 3 - blokade 
 

Diagram 869 

 

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

 

Her er det hvid, som må være parat til at opgive. 

De to springere kan normalt ikke stille noget op 

mod dronningen, der med lidt påpasselighed æder 

først den ene, så den anden og slutter med at gøre 

sort mat. Og hvid kan ikke forhindre, at sort får 

dronning. Hvad kan han da??  

 

Redning 4 - pat 

 

Diagram 870 

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

 

Dette er ikke en stilling fra et normalt parti, men en 

studie – en konstrueret stilling. Hvid er vel færdig, 

da han ikke kan forhindre sort i at få en ny dame? 

Men hvid er snedig og har en manøvre, som sikrer, 

at sort ikke kan vinde. Hvordan bærer hvid sig dog 

ad?? 



Spil et parti igennem 
 

1. e2–e4, d7–d6 2. d2–d4, g7–g6 3. Sg1–f3, 

Lf8–g7 4. Lf1–c4, Sb8–d7 5. Lc4xf7+ 

Ke8xf7 6. Sf3–g5+ UPS! 
 

XABCDEFGHY 
8r+lwq-+ntr( 
7zppzpnzpkvlp' 
6-+-zp-+p+& 
5+-+-+-sN-% 
4-+-zPP+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tRNvLQmK-+R! 
xabcdefghy 

 

6. -, Kf7–f6 7. Dd1–f3# Men spiller sort 6. -, 

Kf7-f8 kommer familieskakken 7. Sg5-e6+, 

og efter 6. -, Kf7-e8 fanger 7. Sg5-e6 den 

stakkels sorte dame.  

 
 

1. d2–d4, d7–d5 2. Sb1–d2, Sg8–f6 3. b2–

b3, e7–e5 4. d4xe5, Sf6–g4 5. h2–h3?? En 

uhyggelig fejl. Springeren gjorde jo ingen 

skade på g4. Rigtigt var 5. Sg1-f3. 

XABCDEFGHY 
8rsnlwqkvl-tr( 
7zppzp-+pzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+pzP-+-% 
4-+-+-+n+$ 
3+P+-+-+P# 
2P+PsNPzPP+" 
1tR-vLQmKLsNR! 
xabcdefghy 

 

5. -, Sg4–e3! 6. f2xe3 Helt til rotterne – nu 

bliver hvid oven i købet mat. Men selvfølge-

lig kan han opgive, da hans dronning jo ellers 

er fanget og går tabt. 6. -, Dd8–h4+ 7. g2–g3, 

Dh4xg3#  

 

 

Løsninger 
 

Diagram 861: 1. -, De1-g1# 

 

Diagram 862:1.  – Dg5-g2# 

 

Diagram 863:1. Tf7xh7#  

 

Diagram 864:1.-, De5-e1+ 2.Kf2-g2,De1-g1# 

 

Diagram 865: 1. -, De5xg5+ 2. Kg1-h2 (2. 

H4xg5, Th8-h1#) 2. -, Th8xh4+ 3. Df1-h3, 

Dg5-g2# 

 

Diagram 866: 1. Dh4xg5+, Le7xg5 (1. -, 

Kg7-h8 2. Sh5-f7# eller 1. -, Kg7-f8 2. Dg5-

g8#) 2. Tf1-f7+, Kg7-h8 3. Tf7xh7# 

 

Diagram 867: Sort klarer sig med omgående 

at spille 1. -, e4-e3!! 2. f2xe3, Kh6-g6! Ognu 

har sort oppositionen, og hvid kan ikke mere 

få sin bonde i dronning. (Lær bondeslutspil!) 

 

Diagram 868:.En undtagelsesstilling. Nor-

malt vinder dronningen, men her har sort en 

redning: 1. -, Ta1-d1+ 2. Kd8-e8, Td1-e1+ 3. 

Ke8-f8, Te1-f1+ 4. Kf8-g7 hvid må forsøge at 

komme ud af skakkerne, men 4. -, Tf1-f7+!! 

Tårnet kan ikke slås, for så er sort pat! Hvid 

kan forsøge 5. Kf7-g7, Tf7-g7+, men komme 

ud kan han ikke: 6. Kg7-f6, Tg7-g6+ slut! 

 

Diagram 869. Hvid trækker 1. Sg4-f6!! Nu 

kan sort få sin dronning, men hans konge 

kann aldrig komme ud af hjørnet, da de to 

springere dækker hinanden og holder kongen 

fanget! 

 

Diagram 870 Hvid spiller genialt: 1. Lg5-d2, 

h3-h2 2. Ld2-a5, h2-h1D 3. b2-b4! Og hvid 

har sat sig selv pat! 

 

 


