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Vojens Skakskole i efteråret 2016 
 
Velkommen til en ny sæson i Vojens Skakskole!  
 
Vi spiller hver mandag kl. 18- ca. 19 i Danmarks-
gade 8 i Vojens. I skolernes ferier holder skaksko-
len også ferie. 
 
Kan du ikke spille skak i forvejen, kan vi lære dig 
det!  
I løbet af efteråret ser vi partier, løser opgaver og 
træner teknik, men først og fremmest skal vi spil-
le. 
 
Har du lyst til mere, kan du deltage i weekendtur-
neringer forskellige steder i Syd- og Sønderjyl-
land.  
 
Det er også fint, hvis du træner lidt derhjemme 
eller med kammerater i løbet af ugen. 
 
Specielt til forældrene 
 
Vi glæder os over at kunne tilbyde jeres børn at 
lære – eller blive bedre til – at spille skak. 
Skak er et utroligt spil, som selv i disse computer-
tider let kan konkurrere med computerspillene. Er 
man først bidt af det, kommer intet andet spil op 
på siden af det. 
 
Skak er godt for koncentrationsevnen og evnen til 
at abstrahere – og som skakspiller lærer man at 
planlægge og holde fast i en plan.  
Man lærer også i skoleskak at beherske sig og 
respektere sin modstander – uanset om man vin-
der eller taber – og uanset om modstanderen er 
yngre eller ældre, dreng eller pige….  
 
Det er læring, der gør dit barn bedre til at gå i 
skole og erfaringer, der holder hele livet. 
”Man bliver klogere af at spille skak!!” 
 
Se mere på www.skoleskak.dk , hvor danske og 
udenlandske undersøgelser dokumenterer, at 
påstandene ikke er grebet ud af luften! 

 
Du får også mere at vide gennem dette ugebrev, 
som skoleskakbørnene får med hjem.  
Vi kan også tilbyde at maile ugebrevet hjem til de 
forældre, der ønsker det. 

 

Vojens Skakklub –  
kalenderen, efterår 2016 
 
Mandag 29. august skoleskak 
Mandag 5. september skoleskak 
Mandag 12. september skoleskak 
Mandag 19. september skoleskak 
Mandag 26. september skoleskak 
Mandag 3. oktober skoleskak 
Mandag 10. oktober skoleskak 
Mandag 17. oktober Efterårsferie. Ingen 

skoleskak 
Lørdag 22. oktober SGP-hurtigskak i Ha-

derslev 
Mandag 24. oktober skoleskak 
Mandag 31. oktober skoleskak 
Mandag 7.  november skoleskak 
Lørdag 12. november SGP-hurtigskak i Fre-

dericia 
Mandag 14.  november skoleskak 
Mandag 21 november skoleskak 
Mandag 28 november skoleskak 
Mandag 5 december skoleskak 
Mandag 12.december skoleskak 
Mandag 19. december Juleafslutning 
Mandag 26. december Juleferie – ingen sko-

leskak 
Onsdag 28. december Vojens Julehurtigturne-

ring på Lagoniskolen 

 

 

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

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


Mat i 1 træk 

 

Diagram 145 - hvid trækker 

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

 

Diagram 146 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7+-+n+p+-' 
6-+-+-snp+& 
5+p+-zp-+-% 
4-+-zpP+-+$ 
3+PwqN+PsN-# 
2-+-+Q+P+" 
1+K+R+-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 147 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-tR-+-+Nzp& 
5+-+-+kzp-% 
4-+P+p+-+$ 
3+-+-+-+P# 
2l+-+-mKP+" 
1+-tr-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 148 - hvid trækker 

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

 

Diagram 149 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7+-+n+p+-' 
6-+-+-snp+& 
5+p+-zp-+-% 
4-+-zpP+-+$ 
3+P+N+PsN-# 
2-+K+Q+P+" 
1wq-+R+-+R! 
xabcdefghy 

 

Diagram 150 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-sN-+-' 
6-tR-+-+-zp& 
5+-+-+-zp-% 
4-+P+pmk-+$ 
3+-+-+-+P# 
2l+-+-mKP+" 
1+-tr-+-+-! 
xabcdefghy 

 



Fribonden 
 

Diagram V 89 

 

Fra partiet Tobias Bøje – Alfred Weindl, Vesterhav-

sturneringen 2007. Hvid angriber Le4 og truer med 

Kd4, der blokerer og sikkert erobrer sorts bønder. 

Men sort har forudset udviklingen og fyrer en dræ-

bende forvandlingskombination af: 

Hvad trækker sort? 

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

 

Bondeslutspil 
 

Diagram V 90 

 

I denne stilling fra det franske mesterskab, Nimes 

2009, har Vachier – Lagrave (2703) hvid mod Cossin 

(2486). Hvid har fordel med sin gode kongestilling, 

men sort har en giftig fortsættelse! 

Han spillede 1. – d6-d5!?. Kan hvid slå denne bonde, 

eller hvad skal han stille op?  (Svær) 

 

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

 

 

Bindingen! 
 

Diagram V 91 

 

Haderslev Skakklub har startet efterårsturneringen, 

og herfra stammer nedenstående diagram. Lars Jør-

gensen har hvid mod Kai Bjørnskov og har planlagt at 

slå bonden på a5, når sort flytter sin løber på a4, som 

er angrebet. Men hvad trækker sort og afgør partiet 

omgående?  

XABCDEFGHY 
8-tr-+-+-+( 
7+r+-+-mkp' 
6-+-zp-wqp+& 
5zp-zpP+p+-% 
4l+L+pzP-+$ 
3+P+-zP-zP-# 
2-tRQ+-+-zP" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Fribonden er fantastisk 
 

Diagram V 92 

 

Fra årets venskabsmatch mellem skakklubben Als-

sund og Haderslev Skakklub. Jesper K. Jensen har 

hvid og nedkæmper her Alssunds unge talent Rauf. 

Det ser ud til, at hvids fribonde på f7 er fortabt, men 

det er nu, hvid skal trylle!  

Hvad spiller hvid? 

 

XABCDEFGHY 
8-+n+-+-+( 
7zp-mk-+P+-' 
6-+p+-tr-+& 
5sN-tRp+p+-% 
4-zP-+-+-+$ 
3+-zP-+-+p# 
2-+-+-mK-zP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
 



Spil et parti igennem 
 

Ugens parti er et godt eksempel på, hvordan det 

hurtigt kan gå galt, hvis man rokerer ind i et angreb. 

 

Wien 1894 

Schlecter – Wolf 

Fransk  

1. e2–e4, e7–e6 2. d2–d4, d7–d5 3. Sb1–c3, Sg8–f6 

4. Lc1–g5, Bf8–e7 5. Lg5xf6, Le7xf6 6. Sg1–f3, 0–

0 7. e4–e5, Lf6–e7 8. Lf1–d3, Lc8–d7? 9. h2–h4! 

f7–f6 10. Sf3–g5!! f6xg5  

XABCDEFGHY 
8rsn-wq-trk+( 
7zppzplvl-zpp' 
6-+-+p+-+& 
5+-+pzP-zp-% 
4-+-zP-+-zP$ 
3+-sNL+-+-# 
2PzPP+-zPP+" 
1tR-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

 

11. Ld3xh7+!, Kg8xh7 12. h4xg5+, Kh7–g8  

 

XABCDEFGHY 
8rsn-wq-trk+( 
7zppzplvl-zp-' 
6-+-+p+-+& 
5+-+pzP-zP-% 
4-+-zP-+-+$ 
3+-sN-+-+-# 
2PzPP+-zPP+" 
1tR-+QmK-+R! 
xabcdefghy 

 

13. Th1–h8+! Kg8–f7 13. -, Kg8xh8 14. Dd1–h5+, 

Kh8–g8 15. g5–g6, Tf8–f5 16. Dh5–h7+, Kg8–f8 

17. Dh7–h8# 14. Dd1–h5+, g7–g6 15. Dh5–h7+, 

Kf7–e8 16. Dh7xg6# Et sandt festfyrværkeri! 

 

Løsninger 
 

Diagram 145: 1. Sd5-f6# 

 

Diagram 146: 1. -, Ta8-a1# 

 

Diagram 147: 1. g2-g4# 

 

Diagram 148: 1. La1-g7+, Kf8-g8 2. Sd5-f6# 

 

Diagram 149: 1. -, Da1-c3+ 2. Kc2-b1, Ta8-a1# 

 

Diagram 150: 1.Se7-g6+, Kf4-f5 2. g2-g4# 

 

 

Diagram V 89.  

Sort trak det dræbende 1. -, c4-c3!! og hvid kan ikke 

forhindre sort i at få en ny dame. Slår han med 2. 

b2xc3 kommer 2. -, b3-b2, og slår han med løberen 

2. Ld1xb3, spiller sort 2. -, c3xb2, og  hvid må ofre 

sin løber for den sorte fribonde. 

 

Diagram V 90. . 

Sorts listige træk havde givet point, hvis hvid havde 

slået! 2. e4xd5, e4-e5 3. Ka5-b4, e4-e3, og hvids c-

bonde står i vejen for hans konge, der ikke kan nå 

sorts fribonde. Hvid spillede i stedet 2. Ka5-b4!, og 

efter 2. -, d5xe4 3. Kb4-b3, e4-e3 4. Kb3-c2, e3-e2 

5. Kc2-d2 og nåede bonden! I partiet fulgte i stedet 

3. -, Kb8-c7 3. Kb4-b3, Kc7-c6 4. Kb3-c2, Kc6-c5 

5. Kc2-d2, Kc5-c4 6. Kd2-e3, og hvid kunne erobre 

alle de sorte bønder, der skreg forgæves efter hjælp. 

 

Diagram V 91:   

Sort trak 1. -, La4xb3!, for nu er det hvids tårn på 

b2, som er bundet!  På 2. Lc4xb3, Tb7xb3 3. 

Tb2xb3, Df6xa1+ 4. Kg1-g2, Tb8-b4 har sort 2 go-

de bønder mere, og hvid har intet spil. 

 

Diagram V 92.  
Hvid vandt omgående med 1. Tc5xc6+, og efter 1. -, 

Tf6xc6 kom naturligvis 2.Sa5xc6, og sort kan ikke for-

hindre 3.  f7-f8D og opgav derfor. 


