
Skakquiz på Rosie McGee’s 2018 

 

Regler: Man må ikke Google undervejs, men gerne synge. 

 

Jeres holdnavn: 

_______________________ 

 

Del 1: Kendte kvindelige skakspillere 

 

Hvem gemmer sig bag anagrammerne? 

 

1. Lun sagprosa 

  

___________________ 

 

2. Foran uland  

 

___________________ 

 

3. Iranhøgen Ib 

 

___________________ 

 

4. Print plathederne 

 

___________________ 

 

5. Revanche-Kim 

 

___________________ 



Del 2: Skakopgaver 

 

6. Hvad er Hvids eneste vindende træk i diagrammet herunder? 

 

_____________________ 

 

 

 

7. Hvad er Hvids eneste remistræk i diagrammet herunder? 

 

_________________ 

 

 



8. Hvad er Hvids vindende træk i diagrammet herunder? 

 

_________________ 

 

 

 

 

9. Hvad er Hvids eneste remistræk i diagrammet herunder? 

 

_________________ 

 

 

  



Del 3: Skaksprog 

 

10. Disse er skakbrikker på walisisk. Men hvad hedder henholdsvis en konge og en springer (skriv “K” og “S” 

ud for dit gæt)? 

A: Esgob  

B: Marchog  

C: Gwerinwr  

D: Teyrn  

E: Brenhines  

F: Castell  

  

11. Hvad kaldes en bonde på latin, og hvad hedder dronningen (skriv “B” og “D” ud for dit gæt)? 

A: Turris  

B: Signifer  

C: Rex  

D: Pedes  

E: Regina  

F: Eques  

  

12. På hvilket sprog betyder Marbhsháinn skakmat (sæt ring)? 

A: Ungarsk 

B: Hebraisk 

C: Hindi 

D: Irsk 

 

  



Del 4: Skaklogik 

 

13. Rune og Mathis vil gerne være verdensmestre i lynskak. Når solen skinner, studerer Mathis derfor Caro-

Kann enten i haven eller på loftet. Når det regner, studerer han Caro-Kann enten i soveværelset eller i 

kælderen. Når Mathis studerer Caro-Kann i haven, så terper Rune Kongegambit i skuret og Christiane 

venter skakhungrende ved bordet. Når Christiane venter ved bordet og Mathis studerer Caro-Kann i 

kælderen, så terper Rune Kongegambit i soveværelset. Når Mathis studerer Caro Kann i soveværelset, så 

terper Rune Kongegambit på loftet og Christiane henter øl i køleskabet. Når køleskabet er uden strøm, så 

sidder Christiane ved bordet og venter med efterhånden lunkne øl. 

I dag er det uvejr med regn og torden og strømmen er gået. Hvor er Mathis og Rune? 

 

___________________________________________ 


