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Dansk Skoleskak (se www.skoleskak.dk) tilby-
der mange redskaber og metoder til at gøre 
undervisningen sjov og varieret, men for de 
fleste børn er det, som for alvor gør, at de bli-
ver bidt af at spille skak, muligheden for at del-
tage i turneringer. Og dem er der mange af.  
 

Skaklærere i folkeskolen har derfor en vigtig 
funktion med at hjælpe med at formidle og op-
fordre både spillere (og forældre) til at deltage i 
de mange tilbud, som rent faktisk findes. 
 

Skaklæreren kan også gå aktivt ind i arbejdet 
ved at arrangere turneringer, kørsel eller gelej-
de ”talenter” over i den lokale skakklub. Lige-
som det også er en god ide af og til at deltage i 
en turnering sammen med sine elever. Som 
skoleskakspiller kan det være rigtig rart at have 
sin “træner” og “coach” med – udover forældre.  
 

Snak med din lærer og prøv at opleve stem-
ningen og det sociale samvær ved en af de 
turneringer, som arrangeres i Syd- og Sønder-
jylland.  
 

Forældrene er en væsentlig ressource. Jo tæt-
tere kontakt, der er til forældrene, desto større 
sandsynlighed er der for, at børnene vedbliver 
med at spille skak. Forældrene spiller nemlig 
en helt afgørende rolle for børnenes skakudvik-
ling. Uden støtte her i forbindelse med kørsel, 
træning og deltagelse i turneringer, er det mere 
vanskeligt for børnene at blive opmærksomme 
på de mange muligheder og skakaktiviteter, 
der findes og tilbydes skoleskakspillere. 
 

Der er mange muligheder for at få spillet en 
masse skak i vinterhalvåret. F.eks. arrangerer 
Dansk Skak Unions lokale klubber i Sydjylland 
en række Syd Grand Prix-stævner (SGP). Det 
er hurtigskakturneringer, hvor der typisk spilles 
7 kampe i løbet af en lørdag. Disse stævner er 
for både børn og voksne, men der oprettes om 
muligt altid en særlig gruppe for skoleskak-

spillere. Det er et godt sted at begynde at skaf-
fe sig turneringserfaring, selv om man endnu er 
ny i skaksammenhæng. I resten af sæsonen 
2016/2017 ser turneringskalenderen således 
ud:  

Dato Arrangør 

22-10-2016 Haderslev 

12-11-2016 Fredericia 

28-12-2016 Vojens 

04-02-2017 Bov 

18-02-2017 Horsens 

18-03-2017 Evans, Vejle 

 

Vojens Skakklub –  
kalenderen, efterår 2016 
 
Mandag 10. oktober skoleskak 
Mandag 17. oktober Efterårsferie. Ingen 

skoleskak 
Lørdag 22. oktober SGP-hurtigskak i Hader-

slev 
Mandag 24. oktober skoleskak 
Mandag 31. oktober skoleskak 
Mandag 7.  november skoleskak 
Lørdag 12. november SGP-hurtigskak i Frede-

ricia 
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 skole-

skak 
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 

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


Mat i 1 træk 

 

Diagram 151 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trktr( 
7+-+-+p+-' 
6p+-+-+p+& 
5vl-+-+-wQ-% 
4-zpL+P+-+$ 
3+-zPP+-+-# 
2PzP-+-+PzP" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 

Diagram 152 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8r+l+k+-+( 
7+-+p+ptr-' 
6pwq-zP-+-sn& 
5+pzP-+-wQp% 
4-+-+-+p+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 153 – hvid trækker 

 
XABCDEFGHY 
8-tr-+-tr-+( 
7+-+-vlpzp-' 
6-wqp+-mk-+& 
5+-+PsN-+-% 
4-zpP+P+R+$ 
3zp-zP-+-+-# 
2-vL-+-+-+" 
1mK-+-+-+R! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 154 - hvid trækker 

XHGFEDCBAY 
1K+-+-+-+! 
2zPP+-+-zPP" 
3-+-+PzP-+# 
4+-+P+Lzp-$ 
5-wQ-+-+-vl% 
6+ntR-+-+p& 
7p+p+-+-+' 
8trktr-+-+-( 
xhgfedcbay 

 

Diagram 155 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8r+l+-mk-+( 
7+-+p+ptr-' 
6pwq-zP-+-sn& 
5+pzP-+-wQp% 
4-+-+-+p+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Diagram 156 – hvid trækker 

 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-tr-+( 
7+-+-vlpzp-' 
6-wqp+-+-+& 
5+-+PsN-mk-% 
4-zpP+P+l+$ 
3zp-zP-+-+-# 
2-vL-+-+R+" 
1mK-+-+-+R! 
xabcdefghy 

 



Bindingen! 
 

Diagram V 93 

 

Ved den nylig afholdte skakolympiade i Baku fik 

Danmark en god start med 3-1 over Barbados.. 

Danmarks førstebræt Sune Berg Hansen får her 

chancen til materialegevinst mod Husband fra Bar-

bados. Sune Berg udnytter naturligvis chancen! 

Hvordan spiller hvid? 

 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7+-+-vlpzpp' 
6pwq-+p+-+& 
5+psnl+-+-% 
4-+-+-vL-+$ 
3+-+-wQNzP-# 
2PzP-+PzPLzP" 
1tR-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

y 

Officersfangst 
 

Diagram V 94 

 

Lidt længere henne i samme parti er denne stilling 

opstået. Sort har lige spillet sit tårn ned på c2, men det 

skal vise sig at være en skidt idé. Analyser stillingen 

sammen med en kammerat og find ud af, hvordan 

hvid nu kaster sig over det stakkels tårn og tvinger 

sort til at bytte det for en let officer. 

 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-mk-+( 
7+-+n+-zpp' 
6p+-+-zp-+& 
5+p+p+-+-% 
4-+-vL-+-+$ 
3+-+NzP-zPL# 
2PzPr+-zP-zP" 
1tR-+-+K+-! 
xabcdefghy 

 

Dobbeltangreb! 
 

Diagram V 95 

 

Også Danmarks andetbræt, den unge stormester 

Mads Andersen, nedspillede sin modstander, Martyn 

del Castello. Her er vi kommet ind efter hvids 21. 

træk, og Mads, der har sort, udfører et stærkt dob-

beltangreb, der giver sort stor fordel. 

Hvad spiller sort? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+k+-tr( 
7+l+-+p+-' 
6pwq-zpp+-+& 
5+p+-+-+-% 
4-+-sNn+Pvl$ 
3zP-+-+-+-# 
2-zPP+Q+-zP" 
1+K+R+LtR-! 
xabcdefghy 

 

Mat 
 

Diagram V 96 

 

Og her har Mads fuldkommen overspillet sin stakkels 

modstander, der ikke har så meget som er skak til-

bage – i hvert fald ikke en skak, der dur! Med sit 

næste træk tvinger sort hvid til at opgive på stedet, da 

han står over for en udækkelig mat. 

Hvad spiller sort? 

 

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

 



Spil et parti igennem 
 

Haast, Anne   -  Batsiashvili, Nino   1–0  

Tata Steel Challengers,   Wijk aan Zee 2016  

 

Spansk 

1. e2–e4, e7–e5 2. Sg1–f3, Sb8–c6 3. Lf1–b5, a7–

a6 4. Lb5–a4, Sg8–e7 Springeren stod bedre på f6. 

5. c2–c3, g7–g6 6. d2–d4, e5xd4 7. c3xd4 Så har 

hvid besat centrum! Sort må stritte imod, og hun 

forsøger med løberen fra g7. Det bedste var 7. -, d7–

d5. 7.-, Lf8–g7 8. d4–d5, Sc6–a5 9. Lc1–d2, Sa5–

c4 Nu har sort allerede gjort3 træk med denne hest. 

10. Ld2–c3 og her ser hvid sit snit til at bytte sorts 

vigtige forsvarsløber af. 10.-, Lg7xc3+ 11. Sb1xc3, 

Sc4xb2 4. træk med springeren, der nu er livsfare! 

12. Dd1–d4 Så angribes tårnet. Su husker sort, at 

man godt må rokere, når det kun er tårnet, der an-

griber. 12.-, 0–0 13. La4–b3 Hvordan hjælper vi nu 

Sb2? 13.-, c7–c5 14. Dd4–d2 c5–c4 Skaffer sorts 

springer et støttefelt på d3, så han ikke skal lide 

officerstab! 15. Dd2xb2, c4xb3 16. d5–d6 Føj - 

stakkels sort. Hans stilling er hakket over i 2 halv-

fejl. 16. -, .Se7–c6 17. Sc3–d5 Sorts svage sorte 

felter udnyttes. Nu skal sort spille f7–f5 for at over-

leve lidt endnu, men.. 17.-, Dd8–a5+ 18. Sf3–d2, 

Tf8–d8 19. Sd5–f6+, Kg8–f8  
 

XABCDEFGHY 
8r+ltr-mk-+( 
7+p+p+p+p' 
6p+nzP-sNp+& 
5wq-+-+-+-% 
4-+-+P+-+$ 
3+p+-+-+-# 
2PwQ-sN-zPPzP" 
1tR-+-mK-+R! 
xabcdefghy 

 

Hvids næste træk er dræbende: 20. Sf6–g4. og sort 

opgav. 

 

 

Løsninger 
 

Diagram 151: 1. Dg5xg6# 

 

Diagram 152: 1. Dg5-e7#  

 

Diagram 153: 1. Se5-d7# 

 

Diagram 154: 1. Tf6xg6+, h7xg6 2. Dg5xg6# 

 

Diagram 155: 1. Te1-e8+, Kf8xg8 2. Dg6-e7# 

  

Diagram 156:  1. Tg2xg4+, Kg5-f6 2. Se5-d7# 

 

Diagram V 93.  

Sune udnyttede, at bonden på e6, der beskytter Ld5, 

er bundet! Med 1. Td1xd5, e6xd5 2. De3xe7 vandt 

han to lette officerer for et tårn (!to tynde for en 

tyk!) og siden let partiet. 

 

Diagram V 94. . 

Husband spillede videre på den tabte stilling, men 

her gør Sune det helt af med ham ved at fange hans 

tårn med 1. Ld4-c3! Der truer omgående 2. Sd3-e1, 

og sort må ofre tårnet for en løber, og sort kan ikke 

forhindre det! 

 

Diagram V 95:   

Her har vores yngste stormester, Mads Andersen, 

med risikabelt spil fået overtaget og vinder nu 

mindst en kvalitet med 1. – Lh4-f2. Hvid forsøgte 2. 

Lf1-g2, men efter 2. -, Lf2xg1 3. Lg2xe4, Th8xh2 4. 

De2-d3, Lg1xd4 5. Le4xb7, Db6xb7  5. Dd3xd4 

hvde sort en god bonde og en overlegen stilling. 

 

Diagram V 96.  
Afslutningen! Mads spillede 1. – Db7-b3, og hvid kan 

kun udskyde matten ved at ofre officerer. 


