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N O G L E  S K A K R Å D 

1) "Sid på hænderne" .......................brug hovedet 

2) En rørt brik skal flyttes. 

3) Ikke gøre træk om. 

4) Træk så vidt muligt kun l gang med samme brik i åbningsspillet.  

5) Dæk egne brikker og hold øje med modstanderens. 

6) Bring ikke dronningen for tidligt i spil. 

7) Gå ikke på bonde jagt i åbningsspillet med mindre modpartens bonde kan slås med et 

udviklingstræk eller tempogevinst. 

8) Bring springerne i spil før løberne. Normalt er de bedste udviklingsfelter for springerne: f3, c3, f6 

og c6. 

9) Undgå afbytning der udvikler modpartens brikker.  

10) Giv ikke skak blot for at give skak. Derved tvinges modstanderens konge ofte i sikkerhed.  

11) Den spiller der behersker centrum: d4, d5, e4 og e5 har en fordel. 

12) Hurtig rokade. Rokaden skal beskytte kongen. Ved rokade skal kongen flyttes først - 2 felter imod 

tårnet, derefter placeres tårnet på kongens anden side. Rokade er ikke tilladt, når: a) kongen eller 

tårnet har været flyttet, b) kongen er budt skak, c) det felt, som kongen skal springe over er 

angrebet af modstanderens brikker. 

13) Flyt ikke en officer, hvis den kan jages tilbage af en bonde. Så har du spildt et træk. 

14) Har modparten kun en løber, bør ens egne tunge officerer: tårne og dronning, gå på de felter, som 

ikke er af løberfelternes farve.  

15) En fribonde er meget stærk, når den har et tårn bagved.  

16) Brikkernes omtrentlige værdi: (kan ændres noget fra stilling til stilling).  

a) Bonde……1.  

b) Løber og springer (lette officerer)….. 3,5.  

c) Tårn og dronning (tunge officerer) ……5 og 10. 

17) Tårnene skal helst besætte de åbne linier. 

18) Begge tårne på samme linie er meget stærke. 

19) Står modpartens konge og dronning på samme linie, angribes de bedst med et tårn. Står kongen 

og dronningen på samme diagonal, angribes de bedst med en løber. 

20) Pas på, at du ikke bliver sat mat på baglinien. 

21) Er kongen alene med bønderne i slut spillet, skal kongen gå gen til bønderne. 

22) Hvis du er kommet foran, må du passe på at beholde fordelen. 

DERVED VINDER DE SPILLET !!! 


