
 

Tilbud om gratis foredrag til alle skakklubber i sydjyske hovedkreds! 

 

Jeg hedder Per Hansen og har spillet skak i Nordre, Århus siden 1971. Mesterspiller blev jeg som 

20 årig og har siden da kun mødt skakspillere med over 1900 i rating.  

Mit ratingtal har ligget ret stabilt på 2030 - 2080 siden. 

 

For 7 år siden flyttede jeg med konen til Rødekro og meldte mig ind i Haderslev skakklub. Som 

efterlønner var/er det min plan at spille med i så mange turneringer som muligt, men da der ikke er 

ret mange aktive mesterspillere i vores hovedkreds har jeg mødt mere end 40 basisspillere gennem 

de sidste 6 år. 

Det har givet mig stor indsigt i hvor basisspillere typisk fejler og ideen til at inspirere dem til at 

tænke som mesterspillere opstod. (Mange stopper udviklingen ved 1400-1800 i rating) 

 

Sydjysk hovedkreds støttede op om ideen med indkøb af nyt demobræt og kørepenge til mig.  

 

Forsøget skal evalueres efter 3 foredrag og jeres tilbagemeldinger til hovedkredsen afgør om 

initiativet skal fortsætte! 

Jeg satser på i 2022 at holde foredrag i Esbjerg området, et i Kolding/Fredericia, samt et i 

Tønder/Gråsten så jeg dækker vores område så bredt som muligt.  

 

Det er min erfaring at der ved sådan et arrangement altid er 2-4 stærke spillere som 

”overtager”dagsordenen grundet deres større indsigt i spillets finesser. Det indebærer at de spillere 

som dette initiativ egentligt er rettet imod, kun siger meget lidt i frygt for at ”dumme” sig. 

 

Derfor har spillere denne dag med rating over 1900 tilladelse til at være i lokalet, men uden 

taleret! 

De er ugler, og jeg vil rigtig gerne have kritik fra alle efterfølgende, især negativ, da det giver 

mulighed for forbedring! Præcis som når jeg ryger i en springergaffel !!  

 

Foredraget på ca. 3 timer er delt op i 4 afsnit: 

1. En kort beskrivelse af de enkelte brikker, styrker /svagheder. 

2. En kort beskrivelse af de 6 ting der altid afgør skakpartier. 

3. En relativ kort instruktion i hvordan jeg håndterer gambitter, og endelig en række partier der 

omsætter teorien i indledningen til praksis.   

4. Dette afsnit omhandler hvordan jeg træner/ bruger P.C.  løsning af skakopgaver, valg af åbninger  

samt jeres evaluering af dagen! 

 

Jeg er hverken stormester, eller blandt de bedste skakspillere, men netop det giver den styrke at vi 

er i øjenhøjde. De sidste 6 år har jeg efter at have smidt arbejdets lænker arbejdet intensivt med at 

forbedre mig i skak. 

 Et foredrag med en stormester er altid spændende, men stor spillestyrke er ikke automatisk det 

samme som stor evne til at formidle et vanskeligt tilgængeligt stof. 

Denne invitation er sendt ud til klubberne i sydjysk hovedkreds og jeg vil krydse af i kalenderen så 

først til mølle princippet gælder. 

 

Hilsen Per Hansen Haderslev skakklub. 

 



 

  

  

 

 

   


