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Side 2, Skakopgaver for øvede - skak for sjov, springerdiplom

Indledning
Dette hæfte med skakopgaver er for børn og unge, som allerede har grundlæggende færdigheder i
at spille skak. Børnene kender skakreglerne, herunder rokaden og en passant slaget med bonde,
og de behersker elementære matsætninger – jf. opgaverne i ”Skakopgaver for begyndere – Skak
for sjov, bondediplom”.
Skakopgavernes sværhedsgrad svarer til niveauet i min bog ”Fra åbning til slutspil – Skak for sjov,
bind 2”.
Det er mit håb, at opgaverne bliver benyttet i skoleskakken og i undervisningen i skakklubbers
juniorafdelinger.
Desuden glæder det mig, hvis skakinstruktørerne giver børnene mulighed for at aflægge prøve og
erhverve springerdiplomet, som findes bag i hæftet. Læs derfor venligst Vejledning i diplomprøve
på side 29.
Mange skakhilsener
Henrik Andersen, Frederiksberg, oktober 2012.

Børn og unge spiller skak til Feriecamp
ved Superkilen, Nørrebro.
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Test 1: Dobbeltangreb
Hvid trækker og opnår en fordel.
Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Opgave 5

Opgave 6
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Løsninger til opgaver om dobbeltangreb

Opgave 1
1. Lh2-e5+. Trækket er vist med pilen. Hvid angriber Sorts konge (med skak) og dronning på
samme tid, så Sort taber dronningen.

Opgave 2
1. c2-c4. Et af Sorts tårne går tabt med denne gaffel.

Opgave 3
1. Dd1-a4+. Sort skal respektere skakken, hvorefter den udækkede løber på g4 går tabt.

Opgave 4
1. Sg5xf7. Hvid udnytter det ømme punkt (f7) i Sorts kongestilling og laver en gaffel mod Sorts
dronning og tårn.

Opgave 5
1. Tc4-c7. Sort har ikke bedre træk end at slå tårnet, hvorefter Hvid spiller Sf4-e6+ med
familieskak.

Opgave 6
1. 0-0-0+. Det hvide tårn på d1 giver skak, og kongen på c1 angriber på samme tid det sorte
tårn. Rokaden er lovlig, selv om feltet b1 er truet af det sorte tårn.
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Test 2: Bindinger
Hvid trækker og opnår en fordel.
Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

Opgave 4

Opgave 5

Opgave 6
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Løsninger til opgaver om bindinger

Opgave 1
1. Ld1-b3, og den sorte dronning er bundet til samme diagonal, som kongen står på. Trækket
er vist med pilen.

Opgave 2
1. Le4-d5. Tårnet er bundet til feltet e6 på grund af kongen på g8.

Opgave 3
1. Lc1-b2. Den sorte løber er bundet til samme diagonal, som kongen står på. Hvis Sort slår
den hvide løber, går den hvide bonde i dronning. På 1. - , Kg7-f6 følger 2. Lb2xe5+, Kf6xe5
3. c6-c7, og bonden bliver til dronning i næste træk.

Opgave 4
1. Lc1-b2. På 1. - , Kg7-f6 spiller Hvid 2. f2-f4 og vinder den sorte springer.

Opgave 5
1. Te1xe7. På 1. - , Sg8xe7 udnytter Hvid med 2. Sc3-d5, at den sorte springer på e7 er bundet
af løberen på g5. Hvid taber et tårn, men vinder til gengæld både en springer og en løber.
Desuden står Hvid mere aktivt.

Opgave 6
1. Df3xf7+. På 1. - , Tf8xf7 kommer Te1-e8+, mat. Det sorte tårn på f7 er nemlig bundet af den
hvide løber på b3.
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Test dig selv i skak på den sjove måde
• Kan du finde en flot skakmat?
• Hvad betyder familieskak og afdækkerskak?
• Hvor stærk er fribonden?
Det er nogle af de spørgsmål, som du kan teste dig selv i her.
Opgavehæftet er nummer to i serien Skak for sjov og henvender sig især
til børn og unge, som har grundlæggende færdigheder i at spille skak.
Men forældre og andre voksne er velkomne til at se med og få nogle gode
skakoplevelser sammen med børnene.
Læs mere om bøger og opgavehæfter i Skak for sjov-serien på
www.skakforsjov.dk
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