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Hold DM i skoleskak 
 
Hold –DM er slut, og Vestfjends skole kan se til-
bage på et spændende og veltilrettelagt stævne, 
hvor det endda lykkedes skolen at erobre et Dan-
marksmesterskab. 
A – gruppen blev fortjent vundet af Atheneskolen, 
der med 32,5 points af 35 mulige lagde en solid 
afstand til gruppens nr.2, Nr. Aaby fra Fyn. Fynbo-
erne viste styrke ved i første runde at slå Favrda-
lenskolen med 3,5 – 1,5 og ved i fortsættelsen at 
fortsætte med at vinde pæne sejre, sluttende med 
27 points.  
3. pladsen gik til Favrdalskolen (Haderslev), den 
med en sejr på 4,5-0,5 i allersidste runde endte på 
20,5 points mod Kjellerup og Jetsmark, som måtte 
nøjes med 19,5. En helt tilfredsstillende indsats af 
vores hold!! 
 
Sejren blev i høj grad skabt af en formidabel ind-
sats på bræt 1, hvor Asbjørn scorede 6 af 7 po-
ints, kun overgået af Atheneskolens førstebræt, 
der vandt alle partier. Ved bræt 2 var Lasse i hård 
konkurrence mellem stærke andetbrætter, men 
klarede sig flot med 3 af 6. Ved bræt 3 og 4 sad 
Oliver og Kasper, der scorede henholdsvis 2,5 af 
6 og 1,5 af 4 – lige under 50%. Kasper skal især 
roses for en stærk præstation mod Vestfjends, 
hvor han klarede remis i et parti, hvor han længe 
var en kvalitet bagud. Man kunne sige, at det var 
det parti, som afgjorde kampen om trediepladsen! 
Det er naturligvis ikke sandt, men et vigtigt point 
var også det! 
Sidste mand var Niels, der havde fået ordre på at 
score mange points på bræt 4 – og han lystrede 
og lavede 3,5 af 5 mulige – helt godkendt. 
 
B – gruppen blev vundet endnu mere overlegent 
af Skolen ved Nyelandsvej, der scorede 44 points 
af 45 mulige! En helt ekstraordinær præstation. 
Nr. 2 blev Virupskolen med pæne 38,5 points, 
medens tredjepladsen gik til Køge Private Skole 
med 36 points.  
 

I C-gruppen triumferede Vestfjends, der på hjem-
mebane med 39 points henviste Nr. Aaby med 33 
og Tranegårdskolen med 26,5 til anden- og tredie-
pladsen. En smuk beløning til Morten Sørensen og 
det fine arbejde, der bliver lagt i skoleskakken her. 
 
Endelig var Å – U-grupperne slået sammen. Her 
vandt Frem Skoleskak Å – gruppen (hold , hvor 
ikke alle spillere går på samme skole) med 35 po-
ints foran Hinnerup skoleskal med 31,5 points. U – 
gruppen gik til Vejle Tekniske Gymnasium med 
12,5.  
 
Mere om DM – alle holdresultater og enkeltresulta-
ter kan ses på www.holddm.dk    
 
Både nr. 1 og 2 i A – gruppen og B – gruppen går 
videre til Nordisk Mesterskab i skoleskak, som i år 
spilles i Danmark – på Vestfjendsskolen! 
 
Kai Bjørnskov 

 

HUSK Det Jyske Mesterskab i Skoleskak 
 
Tilmelding SKAL ske via e-mail senest torsdag 
den 21. april 2015 kl. 18.00.  
Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Peter 
Poulsen på e-mail: poulsenthem@gmail.com eller 
på tlf. 26128451  

 

Vojens Skakklub – kalenderen 
Mandag 11-04-2016 Skoleskak 
Mandag 18-04-2016 Skoleskak - sæsonaf-

slutning – Sidste man-
dag med skoleskak i 
denne omgang. Næste 
sæson begynder man-
dag den 29. august 

 

Vojens Skakklub, junior-/skoleskak 
Mandage kl. 18-19 i Danmarksgade 8, (lokale 1) 
Vojens -  Karl Posselt - Tlf.: 2392 0369  
Email: vojensskakklub@gmail.com 
 
Skakundervisningen foregår efter den anerkendte 
”Stappenmethode” 

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


Mat i 1 træk 

 

Diagram 127 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-+-tr-+( 
7+-+-zpk+p' 
6-+-zp-sn-zP& 
5wqLzpPvl-wQ-% 
4-+-+-+P+$ 
3+PsN-+-+P# 
2-vLP+-+-+" 
1+-mKR+-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 128 – hvid trækker 

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

 

Diagram 129 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-+-+( 
7+r+-+-+R' 
6p+-zp-zp-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+n+Pmk-+$ 
3+l+-tRN+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 130 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+-+-zp-+p' 
6-+-zp-sn-zP& 
5wqLzpPvlQ+-% 
4-+-+-+P+$ 
3+PsN-+-+P# 
2-vLP+-+-+" 
1+-mKR+-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 131 – hvid trækker 

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

 

Diagram 132 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-+-+( 
7+r+-+-+R' 
6p+-zp-zp-+& 
5+-+-mk-+-% 
4-+n+PsN-+$ 
3+l+-tR-+P# 
2-+-sN-zPP+" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 



Hvid trækker-find en kombi 
 

Diagram V 77 

Danmarksmesterskabet 2016 var i landsholdsklas-

sen en fredelig affære med mange remiser og ikke 

mindre end 4 spillere uden tabspartier. Der blev gået 

mere til stålet i kandidatklassen, hvor Kristian 

Seegert her har sort mod Sophus Mechlenburg. Sort 

trækker og vinder straks! Hvordan? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zpp+-+-vlp' 
6-+-+p+p+& 
5+-+-+p+-% 
4-wq-zp-zP-+$ 
3snPtr-+-+-# 
2PmKP+L+PzP" 
1+-tRQ+-+R! 
xabcdefghy 

 

Sort trækker – indbrud! 
 

Diagram V 78 

Her er det Tobias Rostgaard, der har sort mod Mi-

chael Nord. Sort har nogle frygtindgydende fri-

bønder, som vinder partiet for ham i ganske få træk. 

Hvad starter sort med?  

Sort kan vælge at vinde et tårn, men han kan også gå 

efter mat. Prøv at spille stillingen med en kammerat. 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-zpk' 
6q+-+p+-zp& 
5+-+-zp-+-% 
4-zp-vlP+-+$ 
3+-zpP+P+P# 
2p+Q+-+PmK" 
1tR-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Hvid trækker – bindingen! 
 

Diagram V 79 

Her har så en af Dansk Skak Unions vidunderbørn, 

Filip Boe, hvid mod FM Mads Hansen, og Filip er 

for en gangs skyld i vanskeligheder. Hans konge er 

kommet for langt frem, og Tb2 står udsat. Hvordan 

benytter sort sig af disse to ting til at vinde en of-

ficer og dermed partiet? 
 

XABCDEFGHY 
8r+r+-+-+( 
7+-+lmkp+p' 
6-sn-+-zp-+& 
5+P+-zp-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3zP-+KzP-+-# 
2-tR-+NzPPzP" 
1+N+-+-+R! 
xabcdefghy 

 

 Hvid trækker–find planen 
 

Diagram V 80 

Vi skal i slutspil. Brian Jørgensen har hvid og er i 

trækket mod Bjarke H. Christensen og demonstre-

rer, hvordan hvid hurtigst vinder denne stilling.  

Stil stillingen op og prøv at spille den med en 

kammerat – I vil hurtigt finde ud af, at hvid er i 

fordel, men hvordan spiller man? 

 

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

 



Spil et parti igennem 
 

Cubaneren Jose Raoul Capablanca var i begyndel-

sen af sidste århundrede og op til 2. verdenskrig en 

af Verdens allerstærkeste spillere. Han lærte spillet 

som 4-årig ved at se sin far spille og havde allerede 

som 12-årig mesterstyrke. Capablanca vandt VM fra 

Dr. Lasker i 1921, men mistede det igen ganske 

uventet til den unge russer Aljechin i 1927. Så sent 

som ved superturneringen i Nottingham 1936, hvor  

den regerende verdensmester, 3 eksverdensmestre 

og en kommende verdensmester deltog, blev den da 

48-årige Capablanca nr. 1 på deling med Botwin-

nik! I New York 1927 var han suveræn og vandt 

med 2½ points forspring foran Aljechin.  

Capablanca tabte sjældent et parti. Han er den ene-

ste mester, hvis samlede tabspartier er udgivet. Der 

er 36 i alt!!. 

 

Capablanca – Spielmann, New York 1927 

Dronningegambit 

1. d2-d4, d7-d5 2. Sg1–f3, e7-e6 3. c2-c4, Sb8-d7 

4. Sb1–c3, Sg8-f6 5. Lc1–g5, Lf8-b4 6. c4xd5, 

e6xd5 7. Dd1–a4, Lb4xc3+ 8. b2xc3, 0–0 9. e2-e3, 

c7-c5 10. Lf1–d3, c5-c4 11. Ld3-c2, Dd8-e7 12. 0–

0, a7-a6 13. Tf1–e1, De7-e6 14. Sf3-d2, b7-b5 15. 

Da4-a5, Sf6-e4 Bedre var 15. -, Lb7. Så ville hvid 

spille 16. f2-f3 og senere spille e3-e4 med angreb i 

centrum.  16. Sd2xe4, d5xe4 17. a2-a4, De6-d5  
 

XABCDEFGHY 
8r+l+-trk+( 
7+-+n+pzpp' 
6p+-+-+-+& 
5wQp+q+-vL-% 
4P+pzPp+-+$ 
3+-zP-zP-+-# 
2-+L+-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Nu kommer en af Capablancas berømteste kombi-

nationer, som lammer sort totalt. 18. a4xb5, 

Dd5xg5 19. Lc2xe4, Ta8-b8 20. b5xa6 Sort har 

lige nu en officer mere, men a-bonden tager den! 

20. -, Tb8-b5 21. Da5-c7, Sd7-b6 22. a6-a7, Lc8-

h3 23. Te1–b1, Tb5xb1+ 24. Ta1xb1, f7-f5 25. 

Le4-f3, f5-f4 26 .e3xf4 Sorts "angreb" er løbet ud i 

sandet, og nu koster a-bonden mindst et tårn! Sort 

opgav.  

 

Løsninger 
 

Diagram 133: 1. Dg5-g7# 

 

Diagram 134: 1. Dd6-e7# 

 

Diagram 135: 1. Th7-h4# eller 1. g2-g3# 

 

Diagram 136: 1. Df5-g5+, Kg8-f7 2. Dg5-g7# 

 

Diagram 137: 1. Dd3-d6+, Kf8-e8 2. Dd6-e7# 

 

Diagram 138: 1. Sd2-f3+, Ke5xf4 2. Th7-h4# 

 

Diagram V 77:. Sort spillede det sønderlemmende 

1. -, d4-d3!!, og hvid var mat i næste træk!! 

 

Diagram V 78 Her kom 1. -, b4-b3 2. Dc2xb3, c3-

c2 3. Ta1xa2. Nu kunne sort med 3. -, Da6xa2 4. 

Db3xa2, c2-c1D vinde et tårn, men han gik efter 

mere: 3. -, c2-c1D!, og efter 4. Ta2xa6 blev hvid 

mat: 4. -, Dc1-g1+ 5. Kh2-g3, Ld4-f2+ 6. Kg3-g4, 

Dg1xg2+ 7. Kg4-h5, g7-g6# (eller Dg6#) 

 

Diagram V 79:. Sort vandt hurtigt med 1. -, Ld7-

f5+. Hvid må for ikke at miste Tb2 spille 1. 2. – e3-

e4, og nu kom 2. -, Tc8-d8+ 3. Kd3-c2, Ta8-c8+ 4. 

Se2-c3, Lf5xe4+ 5. Kc2-c1, Le4xb1, og hvid opgav. 

Han mister Sc3. .  

 

Diagram  V 80.  Hvid sætter simpelthen gang i sin 

frie a-bonde, og det sorte tårn er magtesløst, hvis 

bare hvid kender en enkelt finesse. Det gik sådan: 

1. a2-a4, Tf4xe4 2. b2-b4 (her er 2. a4-a5 mere 

præcist: 2. -, Te4-e5+ 3. Kb5-b6, Te5-e4 4. a5-a6, 

Te4xb4+ 5. Kb6-c5, Tb4xb3  6. a6-a7, Tb4-a4 7. 

a7-a8D! Ta4xa8 8. Th7-h8+ og vinder sorts tårn. ) 

2. -, e6-e5 3. a4-a5, Te4-e3 4. a5.a6, Te3-a3 5. a6-

a7 (samme finesse…) e5-e4 6. a7-a8D, og sort op-

gav.    

 
 


