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Figurernas rörelse

Damen. Värde 9 poäng.

Tornet. Värde 5 poäng.

Löparen: Värde 3 poäng.

Damen kombinerar tornets och
löparens egenskaper och rör sig
både rakt och diagonalt.

Tornet går rakt på rader och
linjer.

Löparen rör sig diagonalt. Den
ena går på vita fält och den
andra rör sig på svarta fält.

Springaren. Värde 3 poäng.

Bonden. Värde 1 poäng.

Kungen. Värde ovärderlig.

Springaren rör sig två steg rakt
och ett åt sidan som ett ”L” fast
L-et kan vara vridet åt alla håll.
Springaren kan hoppa över.

Bonden rör sig ett steg framåt. I
första draget finns alternativet
för bonden att ta två steg. När
bonden slår bort en annan figur
sker det snett framåt.

Kungen rör sig ett steg åt
gången åt alla håll. Kungen
får inte gå till ett fält som
kontrolleras av motståndaren,
dvs ”stå i schack”.

Schackbrädet och pjäser
Schackbrädet består av 64
rutor. Det är åtta rader (1-8)
och åtta linjer (a-h).
Brädet har vita och svarta
pjäser. Det är sex olika
figurer. Det är fem pjäser:
Kung, Dam, Torn, Löpare och
Springare. Den sjätte figuren
är bonden.

Utgångsställning är bönderna
på andra raden. På första
raden tornen längst ut och
därefter springare, löpare och i
mitten dam och kung.
En bra minnesregel är: Vit dam
ska stå på vit ruta och svart
dam på svart ruta.
Vitspelaren börjar alltid spelet.

Notation
Pjäserna beskrivs med en bokstav: Kungen = K, Damen = D, Tornet = T, Löparen = L, Springaren = S.
Bonden saknar bokstav. Förr skrev man både frånrutan och tillrutan t ex: 1.e2-e4,e7-e5.2.Sb1-c3,Lf8c5 osv. Numera är vanligast att man endast skriver tillrutan t ex: 1.e4,e5.2.Sc3,Lc5 osv.
Begreppet ”schacka kungen”

Svarts har just spelat
Db5+ och den svarta
damen hotar och
schackar vits kung.

Det första sättet att
undvika schacken är att
slå den hotande pjäsen.
Här har vit spelat Lxb5.

Det andra sättet att
lämna schacken är att
flytta kungen. Här har
vit spelat Ka1.

Spelet går ut på att sätta matt
Svart är vid draget
och har ett batteri
med Dd4 och Le5.
Därmed hotar svart
att spela Dxb2
schack matt.

Svart har spelat Dxb2
och det är schack och
matt. Kungen är matt
när han inte kan rädda
sig undan schacken.

Det tredje sättet är att
gå emellan med en
pjäs. Här har vit spelat
Sb3.

Specialregel: Rockad
Rockad kan ske om det är
tomt mellan kung och torn.
Vare sig kung eller torn som
avser rockera tillsammans
får ha rört sig tidigare i
partiet.
Det finns kort (0-0) och lång
rockad (0-0-0).

Vit har gjort kort rockad (0-0).
Rockad görs genom att kungen
flyttar två steg åt sidan och tornet
hoppar över kungen. Kungen får
inte röra sig från, över eller till ett
av motståndaren hotat fält (utgå
från schack, flytta till schack eller
passera över schack).

Vit gjorde lång rockad (0-0-0).

Specialregel: Promovering av bonde
Promovering (omvandling)
av bonde sker när vits
bonde når åttonde raden.
Promovering kan ske till
dam, torn, springare eller
löpare.

Svarts bonde har nått sin
motsvarighet till sjunde raden, dvs
andra raden.

Svart har promoverat sin bonde
till dam och vit blev samtidigt
mattsatt, dvs e1D+ matt.

Hur starta partiet bäst

Bra början är att vit flyttar en
bonde i mitten två steg 1.e4
eller 1.d4. I det här fallet 1.e4,
som öppnar upp för Lf1.

Vit utvecklar först springaren in
mot mitten Sf3 och sedan
löparen till Lc4. Vit är redo göra
kort rockad.

Vit har gjort kort rockad (0-0).
Med rockaden ges kungen
skydd bakom en bondekedja
samtidigt som tornet kan
komma i spel och utvecklingen
fullbordas.

Ta när det är gratis och byt fördelaktigt

Vit är vid draget och både tornet
på a4 och springaren på g5 är
möjliga att ta. Tornet är mer värt
än springaren, så här är Dxa4
bästa draget.

Här kan vit vinna material med
Te1. Vit kan vinna svarts dam
mot sitt torn. Det är en
bindning eftersom svarts kung
står på e8. Svarts dam kan inte
smita.

Vit vid draget vinner material
genom att flytta bonden till c3.
Vit vinner en pjäs, men får offra
en bonde. Det är ett
fördelaktigt byte.

Det bör man tänka på i öppningsfasen
Centrumet (framför allt de fyra rutorna i mitten e4,d4, d5,e5) bör man kontrollera.
Onödiga bondedrag bör undvikas i början av partiet.
Damen bör inte gå ut på äventyr i början av partiet. Den kan bli ett angreppsmål.
Snabb utveckling av pjäserna (främst springarna och löparna) är önskvärt.
Centralisering av pjäserna så att de siktar in mot centrumet.

