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Fra den store verden: OL i skak 
En spændende skakolympiade er lige overstå-
et. De ellers uovervindelige russere måtte nø-
jes med 3. pladsen efter USA og Ukraine. 
Nr. 4 blev Indien, hvor skakinteressen har væ-
ret stor de sidste mange år. Vore venner fra 
Norge opnåede en fantastisk 5. plads. Her var 
verdensmester Magnus Carlsen naturligvis på 
bræt 1 og scorede 7½ points af 10 i det stærke 
selskab.  
Mindst lige så overraskende var Tyrkiets 6. 
plads, men også her er der tale om et land, 
hvor skak har høj status – i Tyrkiet er skak et 
skolefag, og landet har allerede fostret adskilli-
ge stormestre.  
 
Danmark blev nr. 42 – tæt på den forventede 
placering, som var en 40. – plads. Der er no-
get, som tyder på, at vi skal til at tage os sam-
men… 
 
Fra den store verden: Ungdoms VM 
Efter olympiaden og junior DM er et nyt storar-
rangement i gang – ungdoms VM. Jonas Bjer-
re, hvis far (Tavs) voksede op og spillede sko-
leskak i Haderslev, deltager i U12 – gruppen. 
Jonas har vundet sine første 4 partier, men 
måtte i 5. runde ned mod den 11 årige IM Ra-
meshbabu Praggnanandhaa. 
Jonas Bjerres ratingtal (tal for spillestyrke) er 
imponerende for hans alder – 2372, hvilket ville 
give ham bræt 2 på Haderslev Skakklubs bed-
ste divisionshold! 
 
Jonas Bjerre ligger i skrivende stund på 4. – 9. 
– pladsen sammen med 4 jævnaldrende fra 
Kina, Mongoliet, Armenien og Indien. Skak er 
internationalt, og stærke skakspillere bliver 
yngre og yngre. 
Der resterer endnu 6 runder, så der er rig lej-
lighed for Jonas til at vise flaget. Ugebrev vil 
følge med, og vil man vide mere, kan man læ-

se videre på Dansk Skak Unions hjemmeside -  
www.skak.dk 
 
SGP i Haderslev 
Lørdag den 22. oktober var der SGP – hurtig-
skakturnering i Haderslev. 34 spillere, heraf 8 
skoleskakspillere, deltog.  
Eneste skoleskakspiller fra Haderslev var Chri-
stian Abild. Efter tab i første runde vandt han 
resten af partierne og erobrede en delt første-
plads i skoleskakgruppen med 6 points af 7 
mulige. 
 
Kommunemesterskab i skoleskak i Hader-
slev? 
Efter at Sønderjysk Skoleskak er blevet passiv, 
er det op til kommunerne at lave kvalifikations-
stævner til DM i Skoleskak. Det er endnu usik-
kert, om Haderslev når at få afholdt et mester-
skab. 
 
 

Vojens Skakklub –  
kalenderen, efterår 2016 
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 
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Mat i 1 træk 

 

Diagram 169 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7+p+-+p+-' 
6p+l+pzPnwQ& 
5+-+-+-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-+-+-+P# 
2PzP-tr-+P+" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 170 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+rsN-mk( 
7+-+-zP-+r' 
6-+-+-zpQvL& 
5+p+p+-+-% 
4-tR-zP-+-+$ 
3sn-wq-+-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 171 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-sn-vl-tr( 
7zpl+pmkL+p' 
6-+-+-zpn+& 
5wqp+-zP-sN-% 
4-+-+p+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PvL-+-zPPzP" 
1tR-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 172 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-trk+( 
7+p+-+p+-' 
6p+l+pzPn+& 
5+-+-+-+-% 
4-+P+-+-wQ$ 
3+-+-+-+P# 
2PzP-+-+P+" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 173 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+rsNk+( 
7+-+-zP-+r' 
6-+-+-zp-vL& 
5+p+p+-+Q% 
4-tR-zP-+-+$ 
3sn-wq-+-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 174 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-sn-vl-tr( 
7zpl+pmkLzpp' 
6-+-+-+n+& 
5wqp+-zP-sN-% 
4-+-+p+-+$ 
3+-+-+Q+-# 
2PvL-+-zPPzP" 
1tR-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 



Når lågen lukkes op! 
 

Diagram V 105 

 

Fra Odensemesterskabet 2016. Asbjørn Schack fra 

Haderslev har hvid mod Lasse Nielsen. Stillingen var 

efter et vanskeligt parti helt lige, indtil sort i sidste 

træk spillede f7-f6??. 

Hvorfor var dette træk en afgørende fejl, og hvordan 

vinder hvid omgående?  

 

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

 

Remis! 
 

Diagram V 106 

 

Vi er til kadet-VM  i Georgia i gruppn U 12 for 

piger.. Eva Stepanyan, Rusland har hvid mod Me-

nuert Kamalidenova fra Kazakstan. Sort har en farlig 

fribonde og truer med 1. -, Kh3-g2 at føre bonden i 

dronning. Men hvid finder en manøvre, der sikrer 

remis. Hvordan bærer hvid sig ad? 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6p+p+-+-+& 
5+-+-zp-zp-% 
4PzP-+P+Pzp$ 
3+-+-mK-+k# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Den lumske afdækker! 
 

Diagram V 107 

 

Her er vi hos drengene, hvor Andy Huang fra USA 

har hvid mod Eynullayev Atilla fra Azerbadsjan. 

Hvid har lige spillet det stærke 40. Te1-e6, og nu 

opgav sort! Hvorfor kunne han ikke bare spille 40. -, 

Sc6-a5 og slå hvids løber næste gang? Hvad truer 

hvid med? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-+-' 
6p+n+R+pzp& 
5+p+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3wqLzP-+-+P# 
2P+-+-+P+" 
1+-+R+-+K! 
xabcdefghy 

 

Den lumske afdækker! 
 

Diagram V 108 

 

Aydin Turgut fra USA har hvid mod Mamikon Gha-

ribya fra Armenien. Hvid har angreh, og sort har et 

tårn indespærret på h8. Men i sin iver har hvid i sidste 

træk spillet Ta1-f1?? Og regner naturligvis med at 

følge efter med Tf1xf5. Men der venter ham en grim 

overraskelse. Hvad trækker sort? 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+ktr( 
7zpp+-+qzp-' 
6-trn+-+Qzp& 
5+-+pzPp+-% 
4-+pzP-+-+$ 
3+-zP-+-+-# 
2P+PvLK+-zP" 
1+-+-+RtR-! 
xabcdefghy 

 
 



Mere OL-skak! 
 

De unge mennesker ved kadet-VM har tårnhøje ra-

tingtal. Her mødes Indiens trumfkort, Sarin Nihal ved 

2324 i rating med Italiens Francesco Bettalli, der 

”kun” har 2036. Italieneren spiller sundt og fornuftigt 

i åbningen, men falder så i en fælde og går helt ned.  

”Den kloge narrer den mindre kloge!. 

 

Francesco Bettalli, Italien 0 

Sarin Nihal, Indien.  1 

 

Dronningeindisk 

1. d2–d4, Sg8–f6 2. c2–c4, e7–e6 3. Sg1–f3, b7–b6 

4. e2–e3, Lc8–b7 5. Lf1–d3, d7–d5 6. Sb1–d2, Sb8–

d7 7. b2–b3, Lf8–d6 8. Lc1–b2, 0–0 9. 0–0, Sf6–e4 

10.L d3xe4 Der var ingen grund til denne afbytning. 

Hvid kan altid flytte Sf3 og spille f2–f3 for at jage 

Se4 væk.  10..-, d5xe4 11. Sf3–e5, Ld6xe5 12. 

d4xe5, Dd8–g5 Vinder en bonde med godt spil. 

Hvids bedste forsættelse er 13. f2–f4, e4xf3 ep 14. 

Sd2xf3, Dg5xe3+. 13. Dd1–c2 Hvid tror, han bare 

kan bytte e-bønderne i centrum. Han bliver klogere! 

13..-, Sd7xe5 14. Sd2xe4  

 

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zplzp-+pzpp' 
6-zp-+p+-+& 
5+-+-sn-wq-% 
4-+P+N+-+$ 
3+P+-zP-+-# 
2PvLQ+-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
Hvids springer på e4 er dækket, og han truer både 

sorts dronning og springer. Har sort noget bedre end 

bare at bytte  på e4 og derefter redde springeren på 

e5? 14..-, Dg5–g6 !! Et gevinsttræk. Efter 15. Lb2xe5 

spiller sort 15. -, Lb7xe4 med mattrussel på g2 og 

angreb på den hvide dronning, som går tabt. Springe-

ren på e4 er bundet og kan ingen steder gå, så hvids 

bedste træk er 15. f2–f3. Men ak, her dukker en ny 

binding op: 15. -, Se5xf3+ 16. Tf1xf3 (Londen på g2 

er jo bundet!)  16. -, Lb7xe4 og vinder yderligere en 

kvalitet. 15. .Hvid opgav.  

Løsninger 
 

Diagram 169: 1. Dh6-g7 # 

 

Diagram 170: 1.Dg6xh7 # 

  

Diagram 171: 1. e5xf6# 

 

Diagram 172: 1. Dh4-h6, Td8-d2 2. Dh6-g7 # 

 

Diagram 173: 1. Dh5-g6+, Kg8-h8 (1. -, Th7-g7 2. 

Dg6xg7#) 2. Dg6xh7# 

  

Diagram 174:  1.Df3-f6+!! G7xf6 2. e5xf6 # 

 

Diagram V 105.  

Sorts ulykkelige fejl gav hvid lejlighed til at vinde 

hans springer med 1. Lb5-e8, og springeren kan ikke 

dækkes. Sorts bedste mulighed er at ofre springeren 

for en bonde. Han foretrak dog at opgive. 

 

Diagram V 106. . 

Hvid spiller 1. Ke3-f3! og lukker sorts konge inde! 

Efter 1. -, Kh3-h2, 2. Kf3-f2, h4-h3 har han lige tem-

potrækket 3. a4-a5! Kh2-h1 4. Kf2-f1, og sort kom-

mer ingen vegne, da han ikke kan røre bønderne på 

dronningefløjen og ikke få kongEn ud. Remis! 

 

Diagram V 107:  

Hvid truer med 41. Te6xc6+. Den sorte springer kan 

ikke dækkes, og hvis den trækker alle andre steder 

hen end til a5, kommer afdækkerskakken 41. 

Te6xa6+, der vinder sorts dronning. Tilbage er 40. -, 

Sc6-a5, og så kan hvid gøre mat i 8 træk: 41. Re6-

e8++ , Kg8-g7 42. Td1-d7+, Kg7-f6 43. Td7-f7+, 

Kf6-g5 44. Te8-e5+., Kg5-g4 45. Te5-e4+, Kh4-g5 

46. h3-h4+,Kg5-h5 47. Lb3-d1# 

 

Diagram V 108.  

Hvids sidste træk var en forfærdelig fejl, der straks 

koster partiet. Hvid har i sin iver overset afdækkeren, 

og da sort spillede 1. -, Sc6xd4+ 2. c3xd4, Tb6xg6 

måtte han opgive. Surt show. 


