
6. Sjakk og sjakkmatt 

 Når kongen er truet heter det at kongen står i sjakk.
 Står man i sjakk MÅ man redde kongen. Gjør man et annet trekk som 

ikke får kongen vekk fra sjakken er dette et ulovlig trekk.
o Hvis et ulovlig trekk er utført skal dette i utgangspunktet omgjøres 

(brikken flytter tilbake og spilleren forsøker å finne et annet, lovlig 
trekk). Om det er vanskelig å rekonstruere stillingen tilbake til slik 
den var før ett eller flere ulovlige trekk ble gjort, kan en 
dommer/lærer ved hjelp av skjønn velge en praktisk løsning for 
fortsettelse av sjakkpartiet.

 For å avgjøre om en er sjakk matt, eller bare i sjakk (når kongen 
angripes/trues), er det tre spørsmål spilleren kan stille seg:

 Kan jeg ta brikken som angriper/truer kongen?
 Kan jeg sette en brikke mellom kongen og brikken som angriper? Merk: 

dette gjelder ikke hvis det er en hest som angriper.
 Kan jeg flytte kongen til et felt hvor den ikke er i sjakk (ikke angripes)?
 Er svaret på alle disse tre spørsmålene nei, er stillingen sjakk matt.
 Ved sjakk matt er sjakkpartiet ferdig, og den som utførte sjakk matt 

(fanget motstanderens konge) er vinneren.
 Kongen skal ikke slås ut – det er et ulovlig trekk (som forutsetter et 

ulovlig trekk også forut for dette – ved at kongen sto i sjakk og ikke ble 
reddet).

 I videoen lærer vi hvordan vi kan sette sjakk med to tårn mot en enslig 
konge. 
o Det er også mulig å sette sjakk matt med dronning og konge, tårn 

og konge eller med kombinasjoner av flere brikker.
o Det er ikke mulig å sette sjakk matt med en enslig konge eller ved 

hjelp av kun en hest eller en løper i tillegg til kongen (mot en enslig
konge).

o Partiet blir remis (uavgjort) hvis ingen av spillerne har igjen brikker
som kan få til sjakk matt.

o Et sjakkparti kan også dømmes til remis ved flere gjentakelser av 
samme stilling (hvis begge spillere for eksempel flytter frem og 
tilbake med hver sin brikke flere ganger), eller ved mangel på 
progresjon over lang tid (at ingen bønder er flyttet og ingen brikker 
slått ut på 50 trekk). I Sjakk5erns distrikts- og fylkesmesterskap 
gjør dommerne slike vurderinger basert på en god dose skjønn.


