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Er du klar for å bli helt konge i sjakk?
Sjakk er verdens mest populære brettspill og spilles av flere hundre millioner mennesker i alle aldre.
I denne boken lærer du hvordan brikkene flytter og hva som er lurt å gjøre i de ulike fasene av spillet. Både de
som aldri har tatt i en sjakkbrikke og de som kan litt sjakk fra før, kan lære noe i denne boken.
Her får du smarte tips fra noen av verdens beste sjakkspillere. Disse tipsene skal hjelpe deg å bli helt konge i
sjakk!
Ellisiv Reppen er en av Norges beste kvinnelige sjakkspillere. Hun har over ti års erfaring som sjakktrener og
underviser ukentlig over hundre elever på alle nivåer. Hun har trent flere barn fra nybegynnernivå til de har
blitt norgesmestre i sine aldersgrupper.
Spill gratis Sjakk Spill på SpilleSpill. Vi har samlet de beste Sjakk Spill for deg. Kom og spill! Dette er et
klassisk sjakkspill der du spiller sjakk mot en datamaskin. Du skal ikke ta det for gitt at du vinner denne!
Sjakk.
Toppkategorier.
Mahjong; Bobleskyter; Mario; Tetris; Sudoku; Barnespill; Sonic; Pacman; Bejeweled; Batman-spill; Velg

språk.
Jeuxdroles.fr; Gamesbook.com. Sjakk er et brettspill for to spillere. Målet for hver spiller er å sette
motstanderens konge «under angrep» på en slik måte at motstanderen ikke har noe lovlig. Nyheter og
informasjon om sjakk.
Startside for Norges sjakkforbund og Ungdommens sjakkforbund. Spill sjakk på nett, delta i turneringer, lær å
spille bedre, eller løs sjakkoppgaver! De vakreste sjakk spill du kan spille på vår side. Klikk for å nettsteder og
hundrevis av Sjakkspill.com spille et parti sjakkspill. Free online Chess server. Play Chess now in a clean
interface. No registration, no ads, no plugin required. Play Chess with the computer, friends or random
opponents. Sjakk 3. Spill også ett av de andre morsomme Tenkespillene på SpilleSpill.no! Nylig spilt
Favoritter. Action; Dyr; Eventyr; Ferdighet; Flere spillere; Jenter; Racing Sjakk er et strategispill for to
personer som spilles på et brett med 8×8 felter, der hver spiller leder hver sin hær bestående av 16 brikker.
Spillet er svært.

