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Sæsonafslutning i Vojens Skakklub 
Mandag den 20. april 2015 er sidste almindeli-
ge klubaften i denne sæson. Da spiller vi skak 
og slutter af med sodavand, kage og lidt slik. 
Tak for denne sæson og på gensyn til næste år 
– d.v.s. fra mandag den 24. august 2015. 
 
Bemærk dog, at der bliver arrangeret sommer-
ferieskak i Haderslev 4 dage i sommerferien – 
nemlig fra mandag den 29. juni til torsdag den 
2. juli. 

 

DM skoleskak for hold 2015 
DM er forbi, og Sct. Severin Skoles (Haderslev) B-
hold sammensat af elever fra 0. – 6. klasse, levere-
de en god indsats, svingende fra det rigtig gode til 
den lidt mindre omhyggelige vare.  
Holdet bestod af Asbjørn Schack, Niels Østergaard, 
Lasse Borring Petersen og Christian Abild. 
Ét af modstanderholdene var Sct. Michaels Skole 
fra Kolding. Her blev resultatet 2-2, og bl.a. vandt 
Niels over Tiziano Micalizio i et superspændende 
parti, hvor heldet også fulgte den tapre. Se partiet 
på side 4 i dette nummer af ugebrevet.  
Alt i alt en spændende turnering, hvor Sct. Severin 
var med næsten helt fremme hele vejen, men hvor 
det hele sluttede med en 6. plads. 
  
Nyelandsskolen fra Frederiksberg vandt C - grup-
pen klart med Atheneskolen på andenpladsen. 
 
I gruppe A vandt Kirkebakkeskolen fra Vejle med 
Sabroe på andenpladsen. 
 
Gruppe C blev suverænt vundet af Tranegårdsko-
len, der scorede 70 points i 15 runder!! Her blev 
Stengårdskolen nr. 2 og Hornslet Skole  nr. 3. 
Endelig blev Å – og U- gruppen slået sammen og 
vundet af Øbro foran Hinnerup. Vejle Tekniske 
Gymnasium besatte sidstepladsen i gruppen, men 
vandt ikke desto mindre U-gruppen som eneste 
deltager her! 
 
Alle resultater er nu tilgængelige på 
www.skoleskak.dk  eller www.holddm.dk 

 

 

Sommerferieskak 
Vi har besluttet igen i år at tilbyde sommerskak. 
Belært af dårlige erfaringer fra sidste år flytter vi 
tilbage til 1. uge af sommerferien – mandag den 
29. juni – torsdag den 2. juli. Desuden foregår 
det alle 4 dage i Haderslev, men med gratis 
transport for deltagere fra Vojens og omegn. 
Der vil være lidt forskellig skakundervisning, 
men først og fremmeste skal vi SPILLE.  
Afhængig af deltagertal og alder deles op i pas-
sende grupper. 
Mere i næste nummer af Ugebrevet. 

 

Skoleskakkens spil-side er klar til tablets og 
smartphones 
(http://www.play.skoleskak.dk/).

 

 

Vojens Skakklub – kalenderen 
Mandag den 20.04.2015 Sæsonafslutning for 

skoleskak i Vojens 
Skakklub 

 
Et par arrangementer i tiden, der kommer: 
Lørdag den 25.04.2015 SGP-turnering i Bov 
Lørdag den 02.05.2015 Jyske mesterskaber i 

skoleskak 
Søndag 05.07.-12.07.2015 Skaklejr, Tjele Efterskole 

 

Vojens Skakklub, junior-/skoleskak 
Mandage kl. 18-19 i Danmarksgade 8, (lokale 1) 
Vojens -  Karl Posselt - Tlf.: 2392 0369  
Email: vojensskakklub@gmail.com 
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Mat i 1-2 træk 

 

Diagram 1101 Sort gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8-mkr+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6p+-+-+p+& 
5+p+NzPl+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3wq-tr-+-+-# 
2-+R+-tRQzP" 
1+K+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 1102 Sort gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8-+k+rtr-+( 
7+pvl-+-zp-' 
6p+p+-+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+Pzp-+K+$ 
3zP-+PwqP+P# 
2-zPQ+-+L+" 
1+-+R+-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 1103 Hvid gør mat i 1 træk 

XABCDEFGHY 
8k+-+-+-+( 
7+-+-tR-+-' 
6p+N+-+-+& 
5+-+-mK-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2-+-+p+-+" 
1+-vl-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2, 3 eller flere træk 

 

Diagram 1104 Sort gør mat i 3 træk 

XABCDEFGHY 
8-mkr+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6p+-+-+p+& 
5+p+NzPl+-% 
4-+-+-zP-+$ 
3+qtrp+-+-# 
2-+PtR-tRQzP" 
1+-mK-+-+-! 
xabcdefghy 

  

Diagram 1105 Sort gør mat i 2 træk 

XABCDEFGHY 
8-+k+rtr-+( 
7+p+-+-zp-' 
6p+p+-+-zp& 
5vl-+-+-+-% 
4-+Pzp-+-+$ 
3zP-+PwqPmKP# 
2-zPQ+-+L+" 
1+-+R+-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 1106 Hvid gør mat i 4 træk 

XABCDEFGHY 
8k+-+-+-+( 
7+-+-tR-+-' 
6p+-+-+-+& 
5tr-+P+-+-% 
4-+-sN-+-+$ 
3+-zPKzp-+-# 
2-+-+-+-+" 
1+-vl-+-+-! 
xabcdefghy 

 



Find planen! 

 

Diagram 1107 

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

 

Fra en divisionskamp mellem Haderslev og Ribe. 

Hvid har en farlig fribonde, men den hvide bonde 

på g5 skriger på hjælp. Stillingen er dog klart vun-

der for hvid, fordi den sorte løbers ene diagonal er 

for kort. Hvad trak hvid for at afslutte partiet hur-

tigt og sikkert? 

 

Find planen! 

 

Diagram 1108 

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

 

Fra skoleskakDM. Niels Østergaard har sort mod 

Tiziano Wul Micalizio. Sort har fået raget en offi-

cer til sig, men de hvide bønder er måske ikke så 

dårlige? Men sort er i trækket og beviste med sit 

næste træk, hvordan stillingen vindes sikkert.. . 

Hvad spillede sort? 

 

 

Find kombinationen! 
 

Diagram 1109 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+r+( 
7+-+-mkp+-' 
6pzpR+lzp-+& 
5+-+-+-+P% 
4-zP-+-zp-+$ 
3zP-+-+-+P# 
2-+-+P+L+" 
1+-+-+K+-! 
xabcdefghy 

 

Burmakin – Collins, NM for ungdom Fagernes 

2101. De 3 sorte f-bønder er ikke en bønne værd. 

Men i stillingen findes en kombination, der tvinger 

hvid til at hjælpe sort med at få dem ”rettet ud”! 

Find kombinationen og overvej, om den opståede 

stilling er god for sort.  

 

Bondeslutspil 

 

Diagram 1110 

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

 

Er denne stilling god for sort eller hvid? Spil stil-

lingen med en kammerat og find ud af, hvorfor 

stillingen er fuldstændig håbløs for hvid, hvis 

h-bønder ikke kan bruges til andet end at forsinke 

sorts gevinst lidt!. 



Skoleskak DM 
 

Nedenstående parti blev spillet i B gruppen i 

næstsidste runde ved hold DM i Middelfart. 

Hvid får åbningsfordel, men sort vrider og 

vender sig, og da hvid ikke finder den gevinst, 

der er i stillingen, kommer sort langsomt 

ovenpå. Så er det hvids tur til at forsvare sig, 

men en isoleret dobbeltbonde er en klods om 

benet, og da han bruger for mange kræfter på 

den, går det galt på den anden fløj. Afslutnin-

gen er lærerig. Partiet er naturligvis ikke fejl-

frit, men et godt eksempel på, hvor godt de 

unge spiller, og hvordan et parti kan svinge 

frem og tilbage, så skoleskaklederens nerve-

system næsten ikke kan klare det! 

 

Tiziano Wul Micalizio, Sct Michaels  0 

Niels Østergaard, Sct. Severin 1 

 

1. d2–d4, d7–d5 2. Sg1–f3, Sg8–f6 3. g2–g3, 

Lc8–f5 4. Lf1–g2, Sb8–c6 5. 0–0, Dd8–d7 6. 

c2–c4, d5xc4 7. Sb1–a3, e7–e5?! 8. d4xe5, 

Dd7xd1 9. Tf1xd1, Sf6–d7 10. Sa3xc4, 0–0–

0 11. Sf3–g5, Sc6xe5 12. Sc4xe5, Sd7xe5 

Sort holder f7, men begge spillere er så focu-

seret på truslen Sxf7, at de overser 13. 

Lxb7+!, der vinder en kvalitet! 

XABCDEFGHY 
8-+ktr-vl-tr( 
7zppzp-+pzpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-snlsN-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-zP-# 
2PzP-+PzPLzP" 
1tR-vLR+-mK-! 
xabcdefghy 

 

13. Td1xd8+, Kc8xd8 14. f2–f4, f7–f6 15. 

f4xe5, f6xg5 16. Lc1xg5+, Kd8–c8 17. e2–

e4, Lf8–c5+ 18. Kg1–h1, Lf5–d7 19. Ta1–f1, 

Lc5–d4 20. Lg5–f4? Passer på den forkerte 

bonde! Nu bliver sorts bønder på droningeflø-

jen farlige. 20. -, Ld4xb2 21. Tf1–b1, Lb2–

d4 22. Tb1–d1, c7–c5 23. Lg2–f1, Th8–e8 

24. Td1–c1, Ld7–c6 25. Lf1–h3+, Kc8–d8 

26. Tc1–d1, Lc6xe4+ 27. Lh3–g2, Le4xg2+ 

28. Kh1xg2, Kd8–c8 29. Td1–e1, Kc8–d7 

30. Kg2–f3, b7–b5 31. Kf3–e4, g7–g5 32. 

Te1–b1, g5xf4 33. g3xf4, b5–b4 34. a2–a3, 

Te8–b8 35. a3xb4, 

Se diagram 1108, find planen! 

35. -, a7–a5! 36. b4–b5, a5–a4 37. b5–b6, 

a4–a3 38. Tb1–b5, a3–a2 39. Tb5–a,5 a2–

a1D 40. Ta5–a7,+ Da1xa7 41. b6xa7, Tb8–

a8 42. f4–f,5 Ta8xa7, og hvid opgav efter få 

træk. Der skal to gode spillere til at spille et 

godt parti! 

 

Løsninger 
 

Diagram 1101: 1.-, Tc3-b3# 

 

Diagram 1102: 1. -, De3-g5# 

 

Diagram 1103: 1.  Te7-a7# 

 

Diagram 1104: 1. -, Db3-a3+ 2 Kc1-b1 (2. 

Kc1-d1, Da3-a1#) 2. -, d3xc2+ 3. Td2xc2, 

Tc3-b3# 

 

Diagram 1105: 1. -, La5-c7+ 2. Kg3-g4, 

De3-g5# 

 

Diagram 1106: 1. Sd4-c6! Ta5xd5+ 2. Kd3-

e4, Td5-e5+ 3.Ke4xe5, e3-e2 4. Te7-a7# 

 

Diagram 1107:..Hvid trak 67. Le3-b6,og 

efter 67. -, Ke6-f5 68. Lb6-c7, Lb8-a7 69. 

Kc6-b5, Kf5xg5 70. Lb5-a6 kunne sort ikke 

forhindre, at hvid fik en ny dronning. 

 

Diagram 1108:. Se partiet efter træk 35. 

 

Diagram 1109. 1. -, Tg8xg2+! 2. Tc6xe6+ 

(På 2. Kf1xg2 vinder 2. -, Le6-d5+ det hvide 

tårn) 2. -, f7xe6 3. Kf1xg2, og sorts bønder er 

pludselig gode! 

 

Diagram 1110.  Sort fortsatte med 3. -, f6-

f5, og efter 4 h5-h6, Ke7-f6 5. a3-a4, e6-e5 

havde sort helt styr på hvids bønder, medens 

hvid ikke kann gøre sorts treblok noget. Hvid 

opgav, inden sort lod sin konge spise hans h-

bønder en for en og derefter føre en af sine 

bønder i dronning. 

 


