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Skoleskakkens fremtid  
 
Som den sidste skole i Haderslev Kommune 
har Sct. Severin en skoleskakklub, der drives 
efter konceptet skak efter skoletid med frivillige 
ledere (”skoleskak classic”). 
 
De senere år har Dansk Skoleskak dygtigt 
markedsført skak som et fag, der hjælper børn 
til at indfri de krav, skolen og uddannelsessy-
stemet stiller i dag. Skak bruges altså som 
middel til at opnå gevinster i undervisningen, 
og målet er ikke nødvendigvis at blive bedst 
mulig til at spille skak. 
 
Skak kan forbedre koncentrationsevnen, ab-
straktionsevnen og evnen til planlægning og 
udførelse, og til overflod styrker skoleskakken 
også børnenes sociale kompetencer! 
 
Skak i skolen er kommet for at blive, og det er 
lærerne, der skal drive arbejdet. ”Skoleskak 
classic” har været drevet af skakspillere med 
interesse for at gøre et stykke arbejde for sko-
leskakken, men de er en ”uddøende race”. 
 
Der vil dog stadig være børn, som har et sær-
ligt talent for spillet, og til dem skal der gerne 
være tilbud. 
 
Dansk Skoleskak afholder Danmarksmester-
skaber for hold og for enkeltmand, hvor de 
mest talentfulde kan finde modstand. Det er 
vigtigt, at den dimension ikke forsømmes, for 
her får børnene oplevelser, som ud over fornø-
jelsen ved spillet giver venner over hele landet.  
 
Kredsmesterskaberne er formentlig snart dømt 
til døden, men deres afløsere må så blive 
kommunemesterskaberne, der også kvalifice-
rer til deltagelse i DM. I Haderslev kommune er 
der særdeles gode forudsætninger for at få 
igangsat et fælles skakstævne med deltagelse 

af elever fra alle skoler med skoleskak på pro-
grammet. 
  
Herfra skal de dygtigste juniorer, som får smag 
for konkurrenceskak nok finde over i de orga-
niserede skakklubber, der findes både i Hader-
slev og Vojens. 

 

Verdensmesterskabsmatchen 
 
De først 7 partier i kampen om verdensmester-
skabet er endt remis (uafgjort), skønt Carlsen 
et par gange har været tæt på at vinde. Karja-
kin har vist sig at være en formidabel forsvars-
spiller. Mandag aften (21-11-2016) lykkedes 
det endelig for Karjakin at vinde det 8. match-
parti, og verdensmester Magnus Carlsen er nu 
under massivt pres. Der er kun 4 partier tilba-
ge, så den næste uge bliver spændende. Vi 
håber naturligvis stadig på norsk sejr, men det 
ser svært ud. 

 

Vojens Skakklub – kalenderen, efter-
år 2016 
 
Mandag 21 november skoleskak 
25.-26.-27. november DM i skoleskak 
Mandag 28 november skoleskak 
Mandag 5 december skoleskak 
Mandag 12.december skoleskak 
Mandag 19. december Juleafslutning 
Mandag 26. december Juleferie – ingen sko-

le-skak 
Onsdag 28. december Vojens Julehurtigtur-

ne-ring på Lagonisko-

len 

 

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

mailto:vojensskakklub@gmail.com


Mat i 1 træk 

 

Diagram 193 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-mk-+( 
7zpp+r+p+-' 
6-+p+-+-tR& 
5+-+-wQ-+-% 
4-zP-+-+N+$ 
3zP-+-zP-zPP# 
2-+-+-zPL+" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 194 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8rsn-+-+r+( 
7zp-+-+p+k' 
6-+p+-zp-wq& 
5+-+p+l+-% 
4-+-zP-sN-+$ 
3+-+-+-wQ-# 
2PzPP+-zP-+" 
1+-mK-+-tR-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 195 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7zpp+-+-vl-' 
6-+-+P+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4PzP-+p+-+$ 
3vL-+p+-zPP# 
2-+-+r+-+" 
1+-+R+-mKR! 
xabcdefghy 

 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 196 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-tr-+-wQ( 
7zpp+rmkp+-' 
6-+p+-+-tR& 
5+-+-+-+-% 
4-zP-+-+N+$ 
3zP-+-zP-zPP# 
2-+-+-zPL+" 
1tR-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 197 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8rsn-+-wqr+( 
7zp-+-+p+k' 
6-+p+-zp-zp& 
5+-+p+l+-% 
4-+-zP-sN-+$ 
3+-+-+-wQ-# 
2PzPP+-zP-+" 
1+-mK-+-tRR! 
xabcdefghy 

 

Diagram 198 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-+-+k+( 
7zpp+-+-vl-' 
6-+-+P+-zp& 
5+-+-+-+-% 
4PzP-+p+-+$ 
3vL-+p+-zPP# 
2-+-+r+-+" 
1+-+R+K+R! 
xabcdefghy 

 



 Binding eller mat! 
 

Diagram V 121 

 

Denne stilling er fra 2. divisionskampen mellem 

Haderslev og Springeren fra Kolding. Børge Schrø-

der har hvid og slår uden videre sorts bonde på g5. 

Hvordan kan han tillade sig det? Sort kan jo slå hans 

springer både med h-bonden og dronningen. Stil 

stillingen op og analyser den med en kammerat. 

 

XABCDEFGHY 
8-+-trrvlk+( 
7zpp+-wqp+-' 
6-+p+-+-zp& 
5+-+n+-zp-% 
4-zP-+-+-tR$ 
3zP-+-zPNzPP# 
2-vLl+-zPL+" 
1tR-+-wQ-mK-! 
xabcdefghy 

 

Dobbeltangreb! 
 

Diagram V 122 

 

Vi fortsætter i det samme parti, hvor Børge nu har en 

bonde mere, og sorts kongestilling er åben som en si. 

Men det er ikke det værste. Børge har spottet, at sort 

har to officerer, som ikke er dækket, og laver et 

klassisk dobbeltangreb, der vinder officer. Hvad 

trækker hvid. 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+rvlk+( 
7zpp+rwqp+-' 
6-+p+-sn-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-zP-+-+-tR$ 
3zP-+-zPNzPP# 
2-vLl+-zPL+" 
1tR-+-wQ-mK-! 
xabcdefghy 

 

Røntgentræk! 
 

Diagram V 123 

 

Så er vi i 1. division. Per Hansen fra Haderslev har 

hvid imod Andreas Ertbjerg fra SK 69. Sort har lige 

spillet Db6-b2 og angriber hvid løber på¨e2. Ham 

mener ikke, det gør så meget, at hans egen springer på 

d7 er angrebet. Men hvid dækker sin løber med 

tempo. Hvordan  

 

XABCDEFGHY 
8r+r+n+k+( 
7zp-+n+pzpp' 
6-+-+p+l+& 
5sN-zp-+-+-% 
4Q+-zPP+-+$ 
3+-zP-+PvL-# 
2-wq-+L+PzP" 
1tR-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Mellemtræk! 
 

Diagram V 124 

 

Vi er kommet et træk længere, og sort har spillet sin 

trumf ud – nu angreber han også hvids dronning og 

har således reddet sin springer på d7. Men sort har 

overset mellemtrækket! Hvid behøver ikke straks at 

slå sorts dronning, men kan lave en trussel med sin 

dame. Hvad trækker hvid? 

 

XABCDEFGHY 
8r+r+n+k+( 
7zp-+-+pzpp' 
6-sn-+p+l+& 
5sN-zp-+-+-% 
4Q+-zPP+-+$ 
3+-zP-+PvL-# 
2Rwq-+L+PzP" 
1+-+R+-mK-! 
xabcdefghy 

 



Kortparti 
 

Det er efterhånden mange år siden, Jens Ove, Niels 

Jørgen. Peter og Poul Flemming spillede skoleskak 

på Spangsbjergskolen i Esbjerg, og holdet med de 4 

brødre blev danmarksmestre. Lillebror Jens Ove er i 

dag den stærkeste – se bare her:  

 

Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia I  1 

Andreas Kastbjerg, SK 68 III 0 

 

1. d2–d4, g7–g6 2. Sb1,–c3 Lf8–g7 3. Lc1–f4, d7–

d6 4. Dd1–d2, c7–c6 5. h2–h4, h7–h6 6. e2–e4, 

Sg8–f6 7. 0–0–0, b7–b5 8. e4–e5, b5–b4 Sort burde 

prøve at åbne centrum med 8. -, d6xe5. Nu får hvid 

initiativet. 9. e5xf6, b4xc3 10. Dd2xc3, Lg7xf6 11. 

Lf4–e5 Et snedigt træk. Sort kan ikke slå bonden: 11. 

-, d6xe5 12. e4xe5, og sorts dronning må flygte; 

f.eks. 12. -, Dd8–c7 13. e5xf6. Dc7–f4+ 14. Dc3–d2, 

Df4xd2+ (Ikke 14. -, Df4xf6? 15 Dd2–d8#) 15. 

Td1xd2, e7xf6 med hvid fordel 11.-, 0–0  11...d6xe5 

12.d4xe5 Dd8–c7 13.e5xf6 Dc7–f4+ 14.Dc3–d2 

Df4xd2+ 15.Td1xd2 e7xf6  12. Le5xf6, e7xf6 13. 

Sg1–e2, d6–d5 14. Se2–f4, Lc8–f5 15. g2–g4 - Lon-

deofferet er nok ikke det bedste, men det sjoveste 

træk! 15. -, Lf5xg4 16. Dc3–g3, Lg4–f5 16...Lg4xd1 

17. Sf4xg6, Tf8–e8 18. Lf1–d3, Ld1–h5 19. Sg6–f4+, 

Kg8–f8 20. Sf4xh5, Te8–e6 21. Ld3–f5 17. Lf1–h3, 

Kg8–h7 17.-, .Lf5xh3 18. Sf4xg6, f7xg6 19. 

Dg3xg6+, Kg8–h8 20. Dg6xh6+, Kh8–g8 21 .Dh6–

g6+, Kg8–h8 22. Dg6–h5+, Kh8–g7 23. Th1–g1+, 

Lh3–g4 24. Tg1xg4# 18. h4–h5, Tf8–g8 19. h5xg6+, 

Lf5xg6 20. Lh3–f5, Dd8–f8 20. -, Lg6xf5 21. 

Th1xh6+, Kh7xh6 22. Td1–h1 21. Td1–g1,Lg6xf5  

 

XABCDEFGHY 
8rsn-+-wqr+( 
7zp-+-+p+k' 
6-+p+-zp-zp& 
5+-+p+l+-% 
4-+-zP-sN-+$ 
3+-+-+-wQ-# 
2PzPP+-zP-+" 
1+-mK-+-tRR! 
xabcdefghy 

 
22. Th1xh6+, Df8xh6 23. Dg3xg8# 1 

Løsninger 
 

Diagram 193: 1. Th6-h8# 

 

Diagram 194: 1. Dg3xg8+ 

 

Diagram 195: 1. -, Lg7xd4# 

 

Diagram 196: 1. Dh8-e5+, Ke7-f8 2. Dh5-e8# 

 

Diagram 197: 1. Th1xh6+, Df8xh6 2, Dg3xg8# eller 

1. Thaxh6+, Kh7xh6 2. Dg3-h4# 

 

 Diagram 198:1. -, Ta8-f8+ 2, Kf1-g1, Lg7-d4#  

 

Diagram V 121.  Hvid spillede 1. Sf3xg5, for hvis 

dronningen slår – 1. -, De7xg5 kommer 2. Th4-g4 og 

vinder sorts dronning. Endnu værre er 1. -, h6xg5?? 

2. Th4-h8# mat! 

Diagram V 122. .Her mangler både sorts Lc2 og Sf6 

dækning, og hvid kan med 1. De1-c3 angribe dem 

begge. Sort kan kun forsvare den ene og mister en. 

 

Diagram V 123:  Hvid spillede 1. Ta1-a2 og angreb 

den sorte dronning samtidig med, at han dækkede sin 

løber på e2. Sort kan ikke både redde sin dronning og 

den springer på d7, som er angrebet. 

 

Diagram V 124. Han forsøgte 1. -, Sd7-b6, der  an-

griber hvids dronning og bringer Sd7 i sikkerhed, 

men han har overset, at hvid med mellemtrækket 2. 

Da4xe8+ fulgt af 3. Ta2xb2 vinder en officer. 


