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Kai Bjørnskov takker af 
Gennem mange år har Kai Bjørnskov leveret 
en uvurderlig indsats i arbejdet for at fremme 
Skoleskak på skolerne i Haderslev Kommune. 
Kai har hjulpet mange børn til at få glæden ved 
at flytte brikkerne. Hver uge gennem de sidste 
mange år har han mødtes med en trofast skare 
af elever i Sct. Severinafdelingen, pt. 24 elever, 
hvor de har øvet og forfinet trækkene, så de 
flere gange om året har kunnet deltage i skak-
mesterskaber i regionen og på landsplan. Det 
er blevet til endog nogle pokaler. I tiden efter 
skolereformen har Kai også været en ivrig for-
taler for, at alle børn skulle introduceres til 
skakspillet i den understøttende undervisning. 
Sammen med andre frivillige har Kai Bjørnskov 
sørget for, at også skolens yngste elever kun-
ne blive introduceret til skakspillet. Kai har væ-
ret meget bevidst om, at et generationsskifte 
ville blive en snarlig nødvendighed. I den for-
bindelse har han også været initiativtageren til 
det efteruddannelsesforløb, som skulle sikre 
arvtagere til skakspillet i skolen. I dette skoleår 
har Haderslev Kommune på Kai Bjørnskovs 
initiativ uddannet skakinstruktører på alle sko-
lerne, så Kais arbejde kan fortsætte og blive 
udbredt til alle skolerne i kommunen. Kai nær-
mer sig de 75 år. Det kniber med bentøjet – og 
en hofteoperation er i snarlig vente.  
Den 13.december klokken 14.05 mødes Kai en 
allersidste gang med skakeleverne. De skal 
holde juleafslutning, som de plejer med slik, 
knas og hygge. Og selvfølgelig skal der spilles 
skak, for det er Kai’s passion – det bliver bør-
nenes passion. Med sin indsats vil Kai blive 
husket af den store gruppe af elever, som gen-
nem resten af deres liv kan glæde sig over det 
privilegium, det er at kunne flytte med brikker-
ne på de sort/ hvide tern. Her fra skolen vil 
børn og medarbejdere gerne sige tak til Kai for 
en uvurderlig indsats. Og samtidig ønsker vi 
Kai alt det bedste i fremtiden. 
Erling Conradsen, skoleinspektør 

 

Magnus Carlsen genvandt VM 
 
Magnus Carlsen er fortsat verdensmester i 
skak. I omkampen onsdag aften var han Ser-
gey Karjakin overlegen. I de fire partier med 
betænkningstiden 25 minutter + 10 sekunder 
pr. træk pressede han Karjakin, der brugte me-
re tid end Carlsen. 
  
Det første parti i spansk var meget lige. Karja-
kin havde et lille overtag, men ikke nok til at det 
på noget tidspunkt var kritisk for Carlsen. 
 
Ved nærmest et mirakel undgik Karjakin neder-
lag i parti nummer to, hvor Magnus ikke fandt 
den vindende fortsættelse i et slutspil med to 
løbere mod tårn og tre bønder til hver på sam-
me fløj.  
 
I parti nummer tre fik Magnus med sort en me-
get stærk springer ind på e3. Efter et bondeof-
fer trængte han ind på anden række med 
dronning og tårn og den hvide stilling brød 
sammen. 
 
I det sidste parti, hvor Karjakin for første gang 
forsøgte sig med siciliansk, fordi en sejr var 
nødvendig for at blive i matchen, fik Magnus 
Carlsen elegant mulighed for at ofre dronnin-
gen for at sætte Karjakin mat. 

 
 

Vojens Skakklub – kalenderen, efter-
år 2016 
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 

Mandag 2. januar 2017 Juleferie – ingen sko-
leskak 

Mandag 9. januar skoleskak 



Mat i 1 træk 

 

Diagram 205 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+R+-+-+( 
7+-+-vlpzp-' 
6-zp-zp-+-mk& 
5+-+-+R+P% 
4-+-+P+-+$ 
3+-+-+P+-# 
2r+-+-wq-zP" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 

Diagram 206 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-trk+( 
7+-+-+-zp-' 
6p+-+-+N+& 
5zP-+q+rzPQ% 
4-zp-vLR+-zP$ 
3+P+-+-+-# 
2-+-+-+K+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 207 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+-+-+pmk-' 
6-+-zp-+p+& 
5+-+-zp-vl-% 
4-zpQ+P+L+$ 
3zpP+R+P+-# 
2P+P+-+-+" 
1+KtR-+-+r! 
xabcdefghy 

 
 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 208 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+R+-+-+( 
7+-+-vlpzpk' 
6-zp-zp-+-+& 
5+-+-+R+P% 
4-+-+PwQ-+$ 
3+-+-+P+-# 
2r+-+-wq-zP" 
1+-+-+-+K! 
xabcdefghy 

 

Diagram 209 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-+( 
7+-+-+-zpk' 
6p+-+-+N+& 
5zP-+q+rzPp% 
4-zp-vLR+-zP$ 
3+P+-+-+-# 
2-+-+Q+K+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 210 – sort trækker 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-tr( 
7+-+-+pmk-' 
6-+-zp-+p+& 
5+-+-zp-vl-% 
4-zpQ+P+L+$ 
3zpP+RwqP+-# 
2P+P+-+-+" 
1+K+R+-+r! 
xabcdefghy 

 
 



Bondeslutspil 
 

Diagram V 129 

 

Vi er i Wijk an Zee 2016. Magnus Carlsen har hvid 

imod kineseren Yifan Hou. Hvid har en bonde mere, 

men vigtigere er det, at han har flere fritræk til rå-

dighed, og at han kan trænge ind i den sorte stilling. 

Spil stillingen sammen med en kammerat og prøv at 

finde ud af, hvordan Magnus vandt. 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+p+k+-+-' 
6p+p+-+-+& 
5+-zPp+p+p% 
4P+-+-zP-+$ 
3+PmK-+-+P# 
2-+P+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Tårnslutspil 
 

Diagram V 130 

 

Fra kandidatturneringen i London 2013, som Carlsen 

vandt mirakuløst, selv om han tabte til Ivanchuk i 

sidste runde. Her går det bedre – Magnus har sort 

imod Ivanchuk og har erobret en bonde. Tårnslutspil 

er vanskelig at vinde, men her har Magnus en stærk 

fortsættelse. Hvordan spiller sort? 

 

y XABCDEFGHY 
8-+-+r+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-+-+& 
5+-+-zp-mk-% 
4-+-+R+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2-+-+-+Kzp" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 

Dronningegevinst eller mat! 
 

Diagram V 131 

 

Her er vi med Magnus Carlsen til VM – opgøret med 

Anand i Socchi i 2015. Magnus har hvid, og med sit 

næste træk afgør han partiet, da Anand for ikke at 

blive mat må ofre sin dronning – og så er al modstand 

naturligvis forgæves. 

Hvad trak Magnus? 

 

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

 

Tårnslutspil! 
 

Diagram V 132 

 

Vi er nu i 2013. hvor Carlsen demonstrerer sin for-

nemme slutspilsteknik mod Anand, der var forsva-

rende verdensmester. 

Magnus har spærret verdensmesterens konge inde på 

h-linien og har en farlig fribonde på f3. Hvordan 

fortsætter han dræbende sikkert? 

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

 



Spil et parti igennem 
 
Pearls Springs, Kina, 2009 

Magnus Carlsen – Teimour Radjabov 

 

Siciliansk 

1. e2–e4, c7–c5 2. Sg1–f3, Sb8–c6 3. Lf1–b5, e7–e6 

4. 0–0, Sg8–e7 5. c2–c3, a7–a6 6. Lb5–a4, b7–b5 7. 

La4–c2, Lc8–b7 8. Dd1–e2, d7–d5 9. e4–e5 En am-

bitiøs fortsættelse, hvor bonden på e5 let kan komme 

i fare. 9.-, d5–d4 10. Lc2–e4, Dd8–b6 11. d2–d3, 

Ta8–d8 12. a2–a4, Se7–d5 Hvid har en lille fordel i 

kraft af, at sort ikke har fået rokeret. Men en lille for-

del kan vokse i Carlsens hænder! 13. a4xb5, a6xb5 

14. c3xd4, c5xd4 15. Sb1–d2, Sd5–f4 Sort falder for 

fristelsen til et udfald. Han burde få rokeret! 16. De2–

d1, Sc6–b4 Han aner ikke uråd, men glæder sig til at 

doble hvids e-bonde. 17. Sd2–b3 Ups - nu er d4 

pludselig i fare. Sort må gå med på spøgen. 17.-, 

Lb7xe4 18. d3xe4, Sf4–d3 Dækker d4, men hjælper 

hvid med udviklingen! 19. Lc1–g5, Td8–c8 20. 

Sf3xd4, Sd3xb2 Sort slår stadig fra sig, men hvids 

overvægt vokser stille og roligt. 21. Dd1–e2, Sb2–c4 

22. Tf1–c1 Så er alle hvids brikker i aktion. Sort bur-

de nu skynde sig at spille 22. -, Lf8–e7. 22.-, Lf8–c5 

23. Sd4xb5, 0–0? Bedre var 23.-, Lc5xf2+ 24.De2xf2 

Db6xb5 25.Df2–e2 0–0 26.Sb3–d4 Db5–c5 27.Lg5–

e3 Dc5xe5 28.Tc1xc4 Tc8xc4 29.De2xc4 De5xe4 

30.Ta1–e1 Sb4–d3 31.Te1–e2 Sd3–e5 32.Dc4–c3 og 

hvid bør stadig vinde. Nu går det galt for sort. 

XABCDEFGHY 
8-+r+-trk+( 
7+-+-+pzpp' 
6-wq-+p+-+& 
5+Nvl-zP-vL-% 
4-snn+P+-+$ 
3+N+-+-+-# 
2-+-+QzPPzP" 
1tR-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

 24. Sb3xc5, Sc4xe5 24..-, Tc8xc5 25. Lg5–e7, 

Db6xb5 26. Le7xc5, Db5xc5 27. De2xc4 og vinder. 

25. Lg5–e7 og sort opgav. Efter  25...Tf8–e8 26.Sb5–

d6 er han færdig.  

 

Løsninger 
 

Diagram 205: 1. -, Tc8-h8# 

Diagram 206: 1. Sg6-e7#  

Diagram 207: 1. Th1xc1# 

Diagram 208: 1. Df4-h6+!! Kh7xh6 2. Tc8-h8# eller  

1. -, g7xh6 2. Tf5xf7# 

Diagram 209: 1. De2xh5+, Kh7-g8 2. Sg6-e7#  

 Diagram 210:1. -, Df4-c1+!! 2. Td1xc1, Th1xc1# 

 

Diagram V 129. Magnus vandt med 1. Kc3-b4!. Kun 

sådan kan hvid trænge ind i den sorte stilling. Partiet 

fortsatte 1. -, Kd7-c8 2. Kb4-a5, Kc8-c7 5. h3-h4 Det 

første fritræk, som samtidig fratager sort et. 5.-,  Kc7-

b8 6. Ka5-b6, Kb8-c8 7. b3-b4, Kc8-b8 8. b4-b5 

Tvinger sort til at slå, da hvid ellers bare vinder en 

bonde. 8. -, a6xb5 9. a4xb5, c6xb5 10. Kb6xb5, Kb8-

c7 11. c2-c3, og sort opgav. Han kan ikke forhindre, 

at hvid spiller sin konge frem til b6, trækker c5-c6 og 

bytter af, så hans konge kommer til at stå på c6. 

Derefter erobrer han sorts bonde på d5 og vinder let, 

så sort intet forsvar har. 

 

Diagram V 130. Magnus Carlsen demonstrerer her 

sin fremragende teknik. Den sorte h-bonde giver sort 

lejlighed til at spærre den hvide konge ude. 

1. -, h2-h1D+! 2. Kg2xh1, Kg5-f5  3. Te4-e1, Te8-g8 

 Hvid kan forsøge at skakke sig til remis: 

4. Te1-f1+, Kf5-e4 5. Tf1-e1+, Ke4-f4  6. Te1-f1+, 

Kf4-e3 7. Tf1-e1+, Ke3-f2! og vinder, da der samti-

dig med truslen på Te1 truer mat.  

Hvid må derfor prøve at få tårnet bag bonden: 

4. Te1-f1+, Kf4-e3 5. Tf1-f7, Ke4-e3 6. Tf7-e7, e5-e4 

7. Te7-e6, Ke3-f3 8. Te6-f6+, Kf3-e2 9. Tf6-e6, e4-

e3 10. Kh1-h2, Ke2-f2 11. Te6-f6+, Kf2-e1 12. Tf6-

e6, e3-e2 13. Kh2-h3, Tg8-g5 14. Kh3-h4, Tg5-g1 og 

vinder. Lidt længere modstand byder  14. Te6-e8, 

Ke1-d2 15. Te8-d8+, Kd2-e3 16. Td8-e8+, Ke3-d3 

17. Te8-d8+, Kd3-e4 18. Td8-e8+, Tg5-e5 og vinder. 

 

Diagram V 131:   Magnus tvang Anand til at opgive 

med 35. De4-b7!. Sort kan ikke dække feltet g7, og 

for ikke at blive mat på g7 eller f7 må sort give sin 

dronning. 

 

Diagram V 132.  Magnus afgjorde sikkert med 1.-, 

f4-f3, og efter 2. Ta3-a2+, Kf2-f3 3. Ta2-a3+, Kf3-f4  

4. Ta3-a8 (for at besvare 4. -, f2-f1D med 5. Ta8-f8+) 

4.-, Tg6-g1!, og hvid opgav, da sort får ny dame og 

erobrer hans tårn.  

 


