
Sønderjysk Skoleskak 

                Vojens Skakklub               
 

Ugebrev uge 2016:50 
 

Juleafslutning i Vojens Skakskole 
 

 
 
 

     Glædelig jul  
       og 

          godt nytår! 
 

 
 

 
 
Husk at tage en lille julegave med (værdi ca. 
20 kr.). Alle, der har en pakke med, får også en 
pakke med hjem! 
 
Mandag den 19. december er der juniorskak 
for sidste gang før jul. Det fejrer vi med en lille 
turnering. Vinderen af turneringen får lov til at 
vælge julegave først. Derefter nr. 2 og så vide-
re. 
 
 Efter turneringen er der gratis sodavand og 
æbleskiver til alle. 

 

Skakturnering på Lagoniskolen  
onsdag den 28. december 

VOJENS SKAKKLUB indbyder hermed for 44. 
gang til julehurtigturnering i Vojens. Turnerin-
gen indgår som 4. afdeling af Syd Grand Prix 
serien 2016-17. 
 
Sted: Lagoniskolens Aula, Unionvej 2, 6500 
Vojens. 
 
Tid: Onsdag den 28. december 2016 kl. 9.30. 
Afslutning med præmieuddeling ca. kl. 18. For 
skoleskakgruppen afsluttes nok noget tidligere. 
 
Der oprettes så vidt muligt en åben skoleskak-

klasse for børn, der ikke har spillet skak så 
længe. 
 
Reglement: Der spilles 7 runder. Betænk-
ningstid: 20 minutter pr. spiller + 5 sekunders 
bonus pr. træk fra træk 1 i grupper, hvor der 
benyttes elektroniske ure. Ellers 25 minutter pr. 
spiller pr. parti.  
 
Indskud: Det koster 50 kr. at være med i Sko-
leskakklassen. Indskuddet går til præmier. 
 
Forplejning: På spillestedet kan der købes 
kaffe, sodavand, pølser med brød, franskbrød 
med ost/pålæg. 
 
Tilmelding: til Karl Posselt på telefon 7454 
3423 eller 2392 0369 
E-mail: vojensskakklub@gmail.com 
senest den 19. december  
eller on-line her - 
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Deta
ils?tourId=23966  
 

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-

nering på Lagonisko-
len 

Mandag 2. januar 2017 Juleferie – ingen sko-
leskak 

Mandag 9. januar skoleskak 

 

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
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23966
http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=23966
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Mat i 1 træk 

 

Diagram 211 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8r+k+-tr-+( 
7zp-+R+-zpp' 
6-vlp+Psn-+& 
5+-zp-+-+-% 
4-+L+-vLq+$ 
3+-zP-+-+-# 
2P+-+-+PzP" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 212 – hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-mk-tr-+( 
7zpptR-+-zpp' 
6-vl-+Psn-+& 
5+-zp-+-+-% 
4Q+L+-vLq+$ 
3+-zP-+-+-# 
2P+-+-+PzP" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 213 – hvid trækker 

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

 
 

Mat i 2 træk 

 

Diagram 214 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8r+k+-tr-+( 
7zpp+R+-zpp' 
6-vl-+Psn-+& 
5+-zp-+-+-% 
4Q+L+-vLq+$ 
3+-zP-+-+-# 
2P+-+-+PzP" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 215 - hvid trækker 

XABCDEFGHY 
8r+-+ktr-+( 
7zpp+R+-zpp' 
6-vl-+Psn-+& 
5+-zp-+-+-% 
4Q+L+-vLq+$ 
3+-zP-+-+-# 
2P+-+-+PzP" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 

Diagram 216 – hvid trækker 

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

 
 



Røntgentræk 
 

Diagram V 133 

 

Vi er i London 2016. Gawain Jones har hvid mod 

Johathan Rowson. De to engelske topspillere har 

givet hinanden er god fight, og sort har 2 bønder for 

kvaliteten – en rimelig kompensation. 

Men hvid er i trækket, og med to røntgentræk i træk !! 

afgør han partiet. Hvad trækker hvid 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+QtR-+( 
7+p+-+-+-' 
6-wq-+-zpp+& 
5+pmkp+l+p% 
4-+p+-+-+$ 
3+-zP-+-+P# 
2-zP-+-zPP+" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 

Bindingen! 
 

Diagram V 134 

 

Vi er stadig i London, og her er det to amerikanske 

topspillere, der er i ilden, nemlig nr. 2 og 3 på det 

amerikanske landshold, der for nylig vandt OL. 

Nakamura har hvid mod Wesley So og har med sit 

tårn på e7 angreb – tror han! Med en fiks binding 

afmonterer sort angrebet og vinder slutspillet. 

 

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

 

Dronningegevinst eller mat! 
 

Diagram V 135 

 

Sidste eksempel fra superturneringen i London. Den 

armenske stormester Levon Aronian har hvid mod 

englænderen Michael Adams. Sort truer med 

Dc3-e3+ og mat på d2, men hvid kommer først! 

En binding forhindrer sort i at forsvare sig, og så 

bliver han mat i 2 træk. Hvad spiller hvid? 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7mkp+-+-+-' 
6p+-+-+-zp& 
5+-zp-+Qzp-% 
4-+n+-+-+$ 
3+-wq-zP-+-# 
2-+L+K+PzP" 
1+-+-+R+-! 
xabcdefghy 

 

Overbelastning 
 

Diagram V 136 

 

Vi er til divisionskamp mellem Vejle Evans og Ha-

derslev. Haderslevs Jesper Jensen har hvid mod 

Johnny Veng, og hvid har lige nu en officer mere. 

Desværre er hans dronning overbelastet, hvad sort 

udnytter til at få sin officer tilbage. Hvordan bærer 

sort sig ad med det? 

 

XABCDEFGHY 
8-+r+-+k+( 
7+q+-vlpzp-' 
6-+-zp-+-+& 
5+p+Rzp-zP-% 
4-zP-+-+-+$ 
3zPQsN-vLP+p# 
2-+-+-+-zP" 
1+-mK-+-+-! 
xabcdefghy 

 



Invitation 
 
Til Dansk Skole Skaks medlemsskoler i Sønderjyl-

land. 

  

Invitation til hurtigskakturnering i Vojens den 28-

12-2016. 
Skoleskakspillere, der er optaget af skak og har lyst 

til at dyrke denne interesse, har brug for at bliver prø-

ve sig selv af imod andre modstandere, og det er der 

mange muligheder for. 

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 dag. I disse stævner op-

rettes om muligt altid en særlig række for skole-

skakspillere. Det er et godt sted at begynde at skaffe 

sig turneringserfaring og gode venner, selv om man 

endnu er ny i skaksammenhæng. Masser af børn har 

fået lyst til mere ved at møde jævnaldrende med 

samme interesse her. 

Næste turnering finder sted i Vojens onsdag den 28. 

december (i juleferien). Snak gerne i god tid med 

interesserede elever og deres forældre (der skal med 

som voksne og sørge for transport). 

Invitation og tilmeldingsfunktion kan findes 

på http://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details

?tourId=23966 

I begyndelsen af 2017 er der tilsvarende stævner 

i Bov (4. februar), Horsens (18. februar) og i Vejle 

(18. marts). 

Spørg gerne, hvis du er i tvivl om noget. 

Med venlig hilsen 
Karl Posselt 

 
 

Løsninger 
 

Diagram 211: 1. Lc4-a6# 

Diagram 212: 1. e6-e7# 

Diagram 213: 1. Dg5xg6“ 

Diagram 214: 1. Da4-c6+!! B7xc6 2. Lc4-a6# 

Diagram 215: 1. Td7-c7+, Ke8-d8 2. e6-e7# 

 Diagram 216:1. Tf6xg6+, h7xg6 2. Dg5xg6 # 

 

Diagram V 133.   

Hvid trak det afgørende 1. De8-e3+!. Sort må trække 

1. -, Kc5-c6 for ikke at miste damen, og med det næs-

te røntgentræk 2. Tf8xf6+ vinder hvid sorts dame og 

partiet. 

Diagram V 134. 

Sort trak smart 1. -, Tc8-e8!, og hvid opgav. Han kan 

ikke kudføre en eneste af de afdækkerskakker, han 

kan give med Lb4 og må finde sig i, at hans stærke 

tårn bare bliver byttet af – og så har sort bare 2 bøn-

der mere. Hvid opgav. 

 

Diagram V 135. 

Sort må have ofret et tårn for at få angreb, men her er 

han kommet bagefter. Hvid fortsatte med 1. Df5xc5+. 

Sorts springer er bundet og kan ikke gå imelllem på 

b6. så efter 1. -, b7-b6 (1. -, Ka7-b8 2. Tf1-f8#) 2. 

Dc5-c7+, Ka7-a8 3. Tf1-f8# er sort mat. 

 

Diagram V 136 

Hvid mangler lige at spille Kc1-b2 og slippe ud af 

bindingen af Sc3 for at stå rigtig godt. Men sort er i 

trækket og spilller 1. -, Tc8xc3+! Hvid må slå sprin-

geren, og så ses det, at  hans dronning var overbela-

stet: 2. Db3xc3, Db7xd5, og sorts to merbønder sik-

rede gevinsten. 

 

Kai Bjørnskov takker af 
 

Jeg har haft skoleskak på Sct. Severin siden septem-

ber 2008, og fra en lille start har klubben udviklet sig 

godt. Vi har siddet hårdt på det sønderjyske mester-

skab for hold, som vi stort set har vundet siden 2009, 

og vi har endog erobret en tredieplads ved C-klassen 

(børn fra højst 5. klasse) ved Danmarksmesterskabet. 

Hertil kommer mange individuelle mesterskaber. Sct. 

Severin har haft succes!  

 

Nu siger helbredet fra. Det er ikke med min gode 

vilje, jeg forlader skoleskakken og de 25 børn, der er 

med på Sct. Severin.. 

Men fortvivl ikke – Sct. Severin Skole har mange 

skaktilbud og får flere. I SFO, i indskolingen, ved 

understøttende undervisning – som valgfag osv. Der 

er lagt op til, at skak er en del af skolen og tilbydes på 

forskellig måde i årene fremover.  

Tak til skolen og især Erling Conradsen for aldrig 

svigtende opbakning og støtte. Nu skal I stå på egne 

ben og er også klar til det!! Held og lykke med arbej-

det! 

Tak til forældrene for lån af jeres børn. De har lært 

meget, men har meget at lære endnu! Spil med dem, 

hvis I tør!  

 

Glædelig jul og godt nytår til alle. 

Kai Bjørnskov 
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