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Kunsten at vinde i skak!  
De følgende 33 gode råd er et tilbud til en skakspiller, der gerne vil være lidt bedre. 
Rådene er udfærdiget af Tornved Skakklub’s erfaren skakspiller, Svend Ellegaard. 
Rådene er fordelt på: 
  
Åbningsspillet:  
1. Søg udvikling af de lette officerer (først springer og løber) 
2. Få så vidt muligt kontrol over centrum, da hele spillet går gennem dette. 
3. Anvend centrumsbønderne, da de: 

3.1. åbner for officerer  
3.2. kontrollerer centrum  

4. Tag ikke dronningen for tidligt i spil. 
5. Tab ikke udviklings forspringet, hvis et sådant haves. 
6. Grib initiativet, hvis chancen byder sig. 
7. Hold øje med enhver mulighed for at kunne sætte modstanderen skak hele  

spillet igennem, med særlig øje på felterne F2 og F7!  
8. Hold dig til de åbninger du kender i holdskak og eksperimentér i stedet  

individuelt i hurtigskak og lynskak.  
9. Rokér altid kort – dog: 

9.1. rokér langt, hvis åbningen kræver det, eller: 
9.2. hvis modstanderen har rokeret kort, da rokér langt, hvis du med sikkerhed  

kan se en angrebsfordel i at dine bønder, når de fremskydes, vil komme i kontakt  
modstanderens kongestilling før modstanderens mod din egen. (grib initiativet)  

10. Svæk ikke din rokade / kongestilling ved tidligt at flytte et unødigt bondetræk  
foran kongen, da den stærkeste kongestilling / bondestilling / forsvarsstilling er  
3 bønder på 2. (hvid) eller 7. (sort) række. 

11. Kontrollér så vidt muligt åbne tårnlinier.  
 
Midtspillet:  
1. Hold øje med testamentebønderne b2, g2, b7 og g7. De afgør tit et skakspil.  

Bemærk også i modstanderens favør. Altså tag heller ikke en testamentebonde i 
bondegevinst. Det kan være farligt. 

2. Hold øje med og sæt tryk på isolerede bønder. 
3. Anvend Nimzowitsch metoden. Giv modstanderen færre og færre muligheder  

og flere og flere problemer!  
4. Er du foran på point/materiel, så afvikl da fornuftigt brikkerne ud af brættet. 
5. Tænk altid en ekstra gang! I næsten enhver stilling ligger en skjult kombination.  

Vær kritisk i valg af træk. Skriv evt. det udvalgte træk op for derefter at lede efter et 
bedre.  

6. Bemærk at løbere er gode i åbne stillinger og springere i lukkede stillinger. 
7. Opstil alle mulige fælder fordelt på brættet, bindinger, trusler, gode positioner til 

f.eks.  springere. Det har alt sammen en forebyggende virkning, således at chancen 
for at  modstanderen gør en fejl er større. 

8. Vurdér din stilling om den er lukket eller åben. Alt efter strategi, så arbejd hen imod 
at  fastlåse centrum eller at åbne centrum. 

9. I en presset stilling hold da kraftigt øje med centrum. For ved at smadre centrum kan 
du  ofte blive forløst for modpartens presskak. 

10. Brug flankerne til angreb i lukkede stillinger, mens du sikrer dig den nødvendige 
hjælp  fra dine officerer.  

11. Vær tålmodig, vent på modstanderens fejl. Får du initiativet, så slip det ikke.  
Hold øje med enhver form for offer. 
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Slutspillet:  
1) Konge, bonde: Hold øje med oppositionen. Med den vinder eller taber du 
2) Tårnslutspil: Hold øje med tårn på 4. 6. og 7. række! 
3) De fleste slutspil er tårnslutspil. Derfor lær tårnslutspil f.eks. gennem 

”guldspringeren”. Hæftet kan fås i Tornved Skakklub 
4) Dronningeslutspil: Se efter skakker, evt. evig skak. 
5) Uens løbere giver oftest remis. 
6) Ens løbere giver normalt fordel til den part, når felterne på modstanderens bønder  

svarer til den samme farve som ens egen løber.  
7) Løberen er oftest bedre end springeren i åbne slutspil, da den har større rækkevidde. 

I lukkede slutspil er springeren oftest bedst, da den kan hoppe ind i fjendens lejr 
8) Normalt skal bønder slå ind mod centrum. Undtagelsen gælder selvfølgelig.  
9) Modtag kun remis i dine dårlige stillinger. I lige stillinger spil altid på gevinst.  

Chancen bør tages. 
10) Kontakt evt. holdlederen før du modtager et remis tilbud. 
11) Kend dit favorit slutspil og arbejd hen i mod dette i midtspillet. 
12) Giv aldrig op! Det er psykologisk vigtigt! God fornøjelse! 
 

 

  

  
 


