Skak-”godter” i cyberspace. Del 1: Her finder
du instruktion og skaktræning
Jesper Kristiansen (version 29. juli 2019)
Cyberspace er en guldgrube af ressourcer, ikke mindst når det drejer sig om skak. Jeg er på ingen måde
ekspert, men jeg har samlet nogle de websider og apps, som jeg kender og selv bruger (lidt). Formålet er at
give de af klubbens medlemmer, som om muligt ved endnu mindre om nettets skakmuligheder end jeg,
inspiration til at finde noget, som de synes har brug for.
Hvis du har andre favoritter blandt nettets skakressourcer, så synes jeg det er oplagt at dele dem med
klubbens andre medlemmer. Du kan enten skrive en lille artikel om din(e) favorit(ter), eller skrive til mig, så
vil jeg opdatere siden!
I denne artikel vil jeg gennemgå seks websites og en enkelt app, hvor du kan finde instruktion og træning:
•
•
•
•
•
•
•

Chess.com
The Internet Chess Club (https://www.chessclub.com/)
Lichess.org
Chess24.com
Live Chess Rating (https://2700chess.com/)
Chess Tactics Pro (App)
Skakvideoer fra Youtube

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hvad: www.chess.com/da
Indhold: Instruktion og træning, spille med andre, og meget mere.
Pris: Gratis og betaling (for medlemskab)
Chess.com skriver, at de er verdens førende skaksite og har mere end 25 mio. medlemmer. Jeg bruger
udelukkende chess.com til at spille online. Men sitet har også instruktion og undervisning, og det ser ud til,
at noget af dette er tilgængeligt uden medlemskab.
Til instruktion og træning kan du bl.a. finde:

•
•
•
•
•

Opgaver (taktik).
Lektioner
Øvelser
Videolektioner
Vision (hvor man lærer at være hurtig til at identificere felterne på skakbrættet, fx f7)

Klik på et menupunkt på websiden (www.chess.com/da), fx ”Lær at spille”. På siden, der fremkommer, er
der en menu i venstre side af skærmen. Hold musen over menupunktet ”Lær” – og klik på det emne, som
du vil prøve af.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hvad: The Internet Chess Club (https://www.chessclub.com/)
Indhold: Instruktion og træning, spille med andre, og meget mere.
Pris: Gratis og betaling (for medlemskab)
Jeg bruger ikke ICC (Internet Chess Club), så jeg kan ikke sige ret meget om det. Det ser ud til, at der
tilbydes de samme muligheder, som på sitet www.chess.com, men tilsyneladende findes ICC ikke på dansk
(som www.chess.com gør).
På ICC-sitet finder du skakopgaver (taktik) (”puzzles”) og kurser. Kurserne kan man sortere efter sprog (ikke
dansk) og niveau (begynder, intermediær, og øvet). Klik på ”Learning Center”-knappen på forsiden
(www.chessclub.com) for at få adgang til materialet.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hvad: www.lichess.org
Indhold: Instruktion og træning, spille med andre, og meget mere.
Pris: Gratis

Hvis du er træt af at skulle betale for medlemskab på www.chess.com eller på the Internet Chess Club for at
få adgang til det bedste materiale, så prøv lichess.org. Det er helt igennem gratis, og her findes mange af de
samme muligheder, som du finder på de to andre sites.
Klik på ”Lær” i menuen, og klik på det, som du vil prøve af.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hvad: www.24chess.com
Indhold: Instruktion og træning, spille med andre, og meget mere.
Pris: Gratis (basic medlem, Premium medlemskab koster).
Endnu et site som jeg ikke kender særlig godt. Efter registrering (gratis) får du adgang til bl.a.
videolektioner, e-bøger og opgaver (taktikøvelser). Jeg har ikke prøvet noget af dette, men det ser ud til at
være et godt bud på gratis træningsmateriale til den almindelige klubspiller. Ulempen er, at sitet ikke findes
på dansk.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hvad: Live Chess Rating (https://2700chess.com/)
Indhold: Spil mod computer
Pris: Gratis (betaling for Premium medlemsskab)
Live Chess Rating hører måske ikke til denne artikel, da der ikke er decideret træningsmateriale (øvelser
etc.) (i alt fald i gratisdelen). Grunden til, at jeg alligevel nævner sitet her, er muligheden for at spille mod et
computerprogram (Stockfish), hvor man kan regulere styrken af programmet. Det kan jo være et udmærket
alternativ til at spille over nettet mod en levende modstander på en af de andre sites, hvor man jo ikke selv
kan bestemme modstanderstyrken. Der er 20 niveauer, fra ELO 1400 til ELO 2800. Disse ratingtal skal tages
med et gran salt. Jeg har spillet med computeren med rating 2000, og den laver mange grove taktiske fejl,
så det reelle ratingtal er en del lavere. Hvis man registrerer sig (gratis for basic medlemskab, Premium

medlemskab koster), kan man få lov at gemme de spillede partier og analysere dem med Stockfish. Jeg har
kun prøvet gratisdelen af Live Chess Rating, så jeg ved ikke, hvad man får, hvis man tegner ”Premium”
medlemskab.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hvad: Chess tactics pro
Indhold: Opgaver (taktik)
Pris: Gratis (udvidelse kan tilkøbes)
Chess Tactics Pro findes både til computer (PC), Ipad og mobilen. For at downloade Chess Tactics Pro til din
computer, gå fx ind i Microsoft Store (Windows 10) og søg efter ”chess tactics pro”.
Du får 200 opgaver (taktik) gratis opdelt på tre sværhedsgrader. Yderligere opgaver kan tilkøbes.
Yderligere får du 6 nye opgaver hver dag (”Daily puzzles”) ligeledes fordelt på tre sværhedsgrader.
App’en findes vistnok kun på engelsk.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Hvad: www.youtube.com
Indhold: Videoer
Pris: Gratis
Der findes tonsvis af videomateriale om skak på youtube. Gå ind på www.youtube.com og tast ”chess” ind i
søgefeltet eller ”chess games” eller ”instructive chess games” eller tilsvarende søgeord (beklager: Jeg har
udelukkende gået efter engelsksproget materiale, fordi der er så meget af det. Jeg har ikke prøvet at lede
efter skakvideoer på dansk, men det findes naturligvis også. Hvis du synes dit engelske ikke er helt super, så
se links til videoer med Yasser Seirawan herunder).

Saint Louis Chess Club i USA har – sponsoreret af Rex Sinquefield – produceret et utal af videoer, hvor en
IM eller GM gennemgår et tema, fx en åbning eller skakstrategi. Saint Louis Chess Club opdeler deres
videoer efter niveau (begyndere, let øvede, osv.). Udforsk selv, søg på “st louis chess club” (på youtube).
Her er nogle direkte links: Videoer om skakstrategi (alle fra Saint Louis Chess Club):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWaFpMwtaGhglkgWbA-LqlY65ljO_aWq
Her er mindst 75 videoer med diverse stormestre.
Hvis du ikke er helt tryg ved at kunne følge en video på engelsk, så kan jeg anbefale videoerne med
stormester Yasser Seirawan. Han taler LANGSOMT og TYDELIGT engelsk, og samtidig er han både sympatisk
og meget pædagogisk:
Videoer med GM Yasser Seirawan (alle fra Saint Louis Chess Club):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVWaFpMwtaGiVZ77NhhvGGGzvF7oFSWcA
Der er mindst 109 videoer med Yasser Seirawan.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

